فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال سوم ،بهار  ،9313شماره 7

به موجب نامة شماره  /3/61/13736مورخ  6333/4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
عنوان فصلنامة «بررسیهای حقوق عمومی» به «دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و درجة
علمی -پژوهشی به این فصلنامه اعطا شد .این درجه شامل شمارههای  6تا  4فصلنامة
بررسیهای حقوق عمومی نیز میشود.
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 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irو پايگاه استناديعلوم جهان اسالم ( )ISCنمايه ميگردد.
 كليه حقوق مادي براي فصلنامة «دانش حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته ازنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي
از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواستكتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

خطمشي فصلنامه دانش حقوق عمومي
خطمشي فصلنامة دانش حقوق عمومي ،انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق عمومي
مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است .الزم است مقاالت در
جهت پيشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومي» باشد .تحليل نظرات و تجارب حقوقي مرتبط
با حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطمشي ميباشد.
محورهاي اين فصلنامه (اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور) عبارتند از:
ـ مطالعة نظامسازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژههاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران و
بررسي نهادهاي مشابه
ـ مطالعة مباني ،نظريات ،ساختار و كاركرد دولت
ـ مطالعة ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت ،بازنگري و ارتقاء آن
ـ مطالعة فقه حكومتي
ـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردمساالري ديني
ـ مقرراتگذاري و نظارت بر عملكرد دولت

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه ()mag.shora-gc.ir
ارسال نمايند .صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:
 .1نام و نامخانوادگي و مشخصات نويسنده  /نويسندگان بهطور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:
 .1-1در صورت تعدد نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .2-1رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .3-1آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگان نوشته شود.
 .2چكيده مقاله داراي 222واژه و در بردارندة موضوع مقاله ،سؤال و روش تحقيق و مهمترين نتايج و
فهرستي از واژگان كليدي ( 5تا  8كليدواژه) باشد.
 .3مقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئلة پژوهش ،سؤال تحقيق ،داليل ضرورت تحقيق ،تبيين روش تحقيق،
ارائة پيشينة موضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد.
 .4نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد.
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 .5ارجاع به منابع و مآخذ ،در متن مقاله و در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده به شكل زير آورده شود:
 .1-5قرآن كريم( :نام سوره ،شماره آيه) .مثال( :حديد.)25 :
 .2-5منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،1331 ،ج.)83 :2
 .3-5منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
 .1تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
 .3چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا (داخل قالب)
پس از سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند .مثال( :حسيني[1331 ،الف] ،ج .)85 :2در چنين مواردي،
در فهرست منابع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميگردد.
 .8تمام توضيحات اضافي و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات (در صورت لزوم) با
عنوان «يادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله ،به
روش درونمتني [بند ]5خواهد بود).
 .9در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به صورت زير ارائه شود:
 .1-9ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين.
 .2-9كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر،
نوبت چاپ ،جلد.
 .3-9مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه،
دوره نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
 .4-9مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ):
«عنوان مقاله» ،نام كتاب ،نام ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،صفحات مقاله.
 .12ترجمة انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و كليدواژهها ،نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان ،تماماً معادل
فارسي آنها همراه مقاله ارسال گردد.
 .11مقاله در محيط  ،Word2223متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه
( BLotus11التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها ( BLotus10التين(TimesNewRoman9

حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي باشد .ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،1و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-1 ،1-1و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-1-1 ،1-1-1و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .13حجم مقاله ،از  4500كلمه كمتر و از  7500كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع).
 .14مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .15مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
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تأملی دربارهی تفویض اختیار قانونگذاری
در نظریات شورای نگهبان
جواد تقیزاده ، *1مرتضی نجابتخواه ،**2سجاد فوالدوند

***3

 .1دانشیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران
 .2استادیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران
 .3کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران
پذيرش1333/1/12 :

دريافت1331/11/3 :

چکیده
شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسالمی به
دولت و کمیسیونهای داخلی مجلس بیان کرده است .این شورا با این استدالل که قانونگذاری در
موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسالمی است ،مجلس را در موارد متعددی از
تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است .با این حال ،شورای نگهبان دولت را در
اصالح اساسنامههایی که در اجرای اصل  58تصویب کرده است ،بدون نیاز به اخذ اجازهی مجدد
از مجلس ،دارای صالحیت میداند .شورای نگهبان همچنین در مورد لزوم اعمال اصل  69در مورد
اساسنامههای مصوب دولت نظر داده است .شورا در حوزهی تفویض تصویب قوانین آزمایشی به
کمیسیونها بر ضرورت تفویض این قوانین از جانب مجلس شورای اسالمی تأکید دارد ،ازاینرو
تفویض اختیار موجود در قالب قوانین بهجایمانده از دورهی مشروطیت را مغایر اصل  58قانون
اساسی میداند .شورای نگهبان بر لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیونها و تاریخ
تصویب و همچنین تاریخ اتمام دورهی آزمایشی و مدت زمان اجرای این مصوبات نظر داده است.
با عدم ایراد به تمدید قوانین آزمایشی ،شورا موافقت خود را با تمدید مهلت اعتبار آنها حتی برای
چندین دورهی متوالی اعالم کرده است.

کلیدواژهها :تفویض اختیار ،شورای نگهبان ،دولت ،قوانین آزمایشی ،مجلس شورای اسالمی.

* نويسندة مسئول

E-mail: jtaghizadehd@yahoo.com

** E-mail: m.nejabatkhah@gmail.com
*** E-mail: sfolladvand@yahoo.com
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مقدمه
بهجز حالت خاص مقرر در اصل  115قانون اساسی که به موجب آن ،حق قانونگذاری برای
رهبری به کمک فقهای اولین دورهی شورای نگهبان و پس از آن ،مجلس خبرگان رهبری
شناسایی شده )1( ،در نظام جمهوری اسالمی ایران مجلس شورای اسالمی مرجع منحصر به فرد
قانونگذاری به معنای خاص است .طبق قانون اساسی ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی اصوالً
نمیتوانند وظیفهی قانونگذاری را جز در مورد مذکور در اصل  86که به مراجعهی مستقیم به
آرای مردم برای اعمال قوهی مقننه بنا به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس اشاره دارد ،به
شخص یا مرجع دیگری تفویض کنند .در این زمینه اصل  58قانون اساسی مقرر میدارد« :سمت
نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست ،مجلس نمیتواند اختیار
قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند .»...البته این ممنوعیت به موجب ذیل اصل  58دو
استثنا دارد که عبارتاند از :تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیونهای داخلی مجلس در دو
مورد و تفویض اختیار قانونگذاری به دولت در یک مورد (مهرپور)2(.)216 :1351 ،
موارد امکان تفویض اختیار قانونگذاری مجلس به کمیسیونهای داخلی آن عبارتاند از:
موردی که مجلس بر حسب ضرورت اختیار وضع آزمایشی بعضی قوانین را به کمیسیونهای
داخلی خود تفویض میکند؛ موردی که مجلس اختیار تصویب دائمی اساسنامهی سازمانها،
شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل  12به کمیسیونهای داخلی
خود تفویض میکند .اما موردی که مجلس میتواند اختیار قانونگذاری را به دولت واگذار
کند ،فقط اختیار تصویب دائمی اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت است .بر این اساس شورای نگهبان تاکنون نظریاتی را در خصوص تفویض اختیار
قانونگذاری مجلس بیان کرده است .این نظریات یا تفسیری هستند که در پاسخ به
استفساریههایی که از جانب مقاماتی که آییننامهی داخلی شورای نگهبان این حق را برای آنها
شناخته است( )3بیان شدهاند یا نظریاتی هستند که شورای نگهبان در قالب نظارت اساسی بیان
کرده است .در این راستا میتوان نظریات شورای نگهبان در حوزهی تفویض تصویب دائمی
اساسنامهها به دولت (مبحث اول) و در خصوص تفویض اختیار تصویب قوانین آزمایشی به
کمیسیونهای داخلی مجلس (مبحث دوم) را بررسی کرد.

 .1تفویض تصویب دائمی اساسنامهها به دولت
در دوران مشروطیت بارها مجلس شورای ملی اختیار قانونگذاری را به دیگران واگذار کرده
است .مدونین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال  1385با تصویب اصل  )4(58به این
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موضوع واکنش نشان دادند (مدنی .)183 :1318 ،اصل حاکمیت قانون ایجاب میکند که
شناسایی امور عمومی( )8و تأسیس مؤسسات عمومی به موجب قانون باشد .به این ترتیب ،ایجاد
مؤسسات عمومی و دولتی با تصویب مجلس امکانپذیر است و اصوالً این صالحیت قابل
تفویض نیست .اما هریک از این مؤسسات اساسنامههایی دارند که براساس آنها انجام وظیفه
میکنند .این اساسنامهها نوعاً دارای جنبهی فنی و تخصصیاند و مشتمل بر مطالبی نیستند که در
مجلس بتوان آنها را مورد بحث و مذاکرهی سیاسی قرار داد .همچنین مطالب این اساسنامهها
اصوالً مشابه و بینیاز از بحث هستند .عالوهبر آن ضرورت تسریع در کار بعضی از مؤسسات
اقتضا میکند که رسمیت دادن به آنها با سرعت بیشتری صورت گیرد (هاشمی:1352 ،

.)133

با وجود این ،در مواردی که مجلس بهمنظور تسریع در پیشبرد امور مؤسسات تصویب
اساسنامههای آنها را به دولت تفویض میکرد با ایراد شورای نگهبان مبنی بر ماهیت تقنینی
تصویب اساسنامهها مواجه میشد )9(.ازاینرو در بازنگری قانون اساسی در سال  1395با
افزودن الحاقیه به اصل  58قانون اساسی،

()1

به مجلس اجازه داده شد تا بتواند تصویب

اساسنامهها را به دولت واگذار کند .بنابراین اصل بر عدم امکان تفویض اختیار قانونگذاری به
دولت است ،ولی این اصل یک استثنا دارد و آن هم اختیار تفویض تصویب دائمی اساسنامهها
به دولت با رعایت اصل  12قانون اساسی( )5است .ازاینرو این مبحث ،با توجه به نظریاتی که
شورای نگهبان در حوزهی تفویض اختیار قانونگذاری به دولت داشته است ،به سه بند تقسیم
میشود؛ اصل منع تفویض اختیار قانونگذاری به دولت (بند اول)؛ امکان تفویض اختیار
تصویب و اصالح اساسنامهها به دولت (بند دوم)؛ لزوم اعمال اصل  69در مورد اساسنامههای
مصوب دولت (بند سوم) بهترتیب بررسی میشوند.

 .1-1اصل منع تفویض اختیار قانونگذاری به دولت
براساس اصل  11قانون اساسی نهادی که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی
حق وضع قانون دارد ،مجلس شورای اسالمی است .مطابق اصل  58قانون اساسی نیز اصل بر
این است که مجلس حق تفویض اختیار قانونگذاری به دولت یا هر مرجع دیگری را ندارد )6(.به
همین دلیل شورای نگهبان در موارد متعددی با این استدالل که قانونگذاری مختص مجلس است
و تفویض موارد نیازمند تقنین مجلس به دولت خالف اصل  58قانون اساسی است ،مصوبات
مجلس را مورد ایراد قرار داده است .از جمله میتوان به بند آخر مادهی  111الیحهی تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1351/11/31اشاره کرد که در این ماده ضوابط و شرایط
تعهدات شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیالت و کمکهای
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دریافتی از دولت مشخص نشده و به آییننامه محول شده بود .شورای نگهبان این مورد را از
اموری دانست که نیازمند تقنین است ،ازاینرو مغایر با اصل  58قانون اساسی اعالم کرد
(مجموعه نظریات شورای نگهبان:1352 ،

)11(.)241

تعداد زیادی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران قوانین مصوب مجلسین مشروطیت
هستند .در اینکه مجلس شورای اسالمی تنها نهادی است که حق اصالح یا تغییر این قوانین را
دارد ،تردیدی نیست؛ شورای نگهبان نیز بهدرستی به این واقعیت توجه دارد .ازاینرو شناسایی
صالحیت توسط مجلس برای دولت جهت اصالح آییننامهی ایمنی انبارهای کاال مصوب
 1382مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت .در واقع به این دلیل که آییننامهی مذکور مصوب
مجلسین سنا و شورای ملی سابق بوده و قانون محسوب میشود و اصالح قانون به معنای
خاص در صالحیت مجلس است ،شورای نگهبان تفویض اصالح این آییننامه به دولت را
مغایر با اصل  58قانون اساسی دانست (مجموعه نظریات شورای نگهبان)11(.)411 :1352 ،
تصویب قواعد حقوقی تحت عنوان آییننامه از جانب مجلسین مشروطیت با مانعی مواجه
نبوده است .اگرچه از این قواعد تحت عنوان آییننامه یاد میشود ،بهعلت اینکه مصوب
مجلسین سابقاند ،قانون بهشمار میروند و در مرتبهای باالتر از آییننامههای مذکور در اصل
 135قانون اساسی جمهوری اسالمی قرار میگیرند .این آییننامهها در واقع همتراز با قوانین
مصوب مجلس شورای اسالمیاند ،ازاینرو اصالح آنها از طریق تصویب آییننامههای دولتی
موضوع اصل  135قانون اساسی خالف اصل اساسی منع تفویض اختیار قانونگذاری است.
اصل بر منع تفویض اختیار قانونگذاری به دولت است ،ولی این اصل یک استثنا دارد و آن
امکان تفویض اختیار تصویب دائمی و اصالح اساسنامهها به دولت است.

 .2-1امکان تفویض اختیار تصویب و اصالح اساسنامهها به دولت
با توجه به صراحت اصل  58قانون اساسی بیتردید دولت میتواند اساسنامههای
سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت را در صورت تفویض مجلس
تصویب کند .پرسشی که مطرح میشود این است که اصالح و تغییر این اساسنامهها در
صالحیت چه مرجعی است؟ در خصوص اینکه در صورت واگذاری تصویب اساسنامهها به
دولت آیا اصالح آنها در اختیار دولت است یا اینکه اصالح آنها توسط دولت نیازمند اجازهی
مجدد از مجلس میباشد ،استفساریهای از شورای نگهبان شد ،ولی شورا به نظریهی تفسیری
نرسید (مجموعه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی
:1351 ،1386-1351

)12(.)313

بهنظر میرسد که برای پاسخ به پرسش مطروحه باید نخست
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به این پرسش پاسخ داد که مقصود قانونگذار اساسی از کلمهی «دائمی» در عبارت «تصویب
دائمی اساسنامه» چیست؟
با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در مورد الحاقیهی اصل 58
قانون اساسی( )13و رویهی عملی شورای نگهبان( )14میتوان گفت که مقصود قانونگذار اساسی
این است که در صورت تفویض تصویب دائمی اساسنامهها به دولت تا وقتی که سازمانها و
شرکتهای مورد نظر اصل  58منحل نشدهاند و مجلس نیز از تفویض خویش عدول نکرده
است ،دولت حق تصویب اساسنامهها و تغییر آنها را دارد .بهعبارت دیگر ،در اثر تفویض
اختیار تصویب دائمی اساسنامهها به دولت ،تصویب این اساسنامهها نه بهصورت موقت بلکه
برای مدت نامعلومی به دولت واگذار میشود و ازاینرو در مواردی که احساس شود اعمال
تغییرات در این اساسنامهها الزم است ،دولت نیازی به گرفتن اجازهی مجدد از مجلس ندارد.
شایان ذکر است که اختیار دولت در تصویب دائمی این اساسنامهها نافی اختیار قانونگذاری
مجلس نیست .به عبارت دیگر با نظر به اینکه تفویض اختیار به صالحیت و مسئولیت مقام
تفویضکننده و مقام دریافتکنندهی اختیار منجر میشود (طباطباییمؤتمنی،)99 :1361 ،

()18

مجلس شورای اسالمی میتواند هر وقت که صالح بداند رأساً به تصویب یا تغییر اساسنامهها
مبادرت کند.
بهدلیل عدم توفیق شورای نگهبان در دستیابی به نظریهی تفسیری در خصوص استفساریهی
مطرحشده ،تصمیمگیری دربارهی این مورد به مصوبهی تفسیری مجلس شورای اسالمی موکول
شد و نظر مجلس در قالب مادهواحدهای تحت عنوان قانون استفساریه در خصوص اختیار
اصالح اساسنامههای سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب
 1311/11/21اینگونه بیان شد« :هر گونه تغییر یا اصالح اساسنامههایی که به موجب تصویب
مجلس شورای اسالمی به هیأت دولت واگذار شده است ،چون تغییر نظر دولت محسوب
میشود با هیأت وزیران است» (ایمانیوقطمیری .)859 :1355 ،این مادهواحده مورد تأیید شورای
نگهبان قرار گرفت .طرز نگارش این ماده ذهنیتی را ایجاد میکند که گویا بهطور کلی صالحیت
ورود مجلس نیز در این حوزه محدود شده است .این ذهنیت مستلزم آن است که تفویض اختیار
تصویب اساسنامهها به دولت را مادامالعمر بدانیم ،بهطوریکه مجلس حق ورود یا لغو اختیار
تفویضشده به دولت را نداشته باشد .اما مادهواحدهی مذکور صرفاً در مقام پاسخ به استفساریه
مطرح شده که آیا پس از تفویض تصویب دائمی اساسنامهها به دولت ،اصالح و تغییر آنها نیز در
اختیار دولت است یا برای اصالح و تغییر آنها باید از مجلس اجازهی مجدد گرفت؟ بنابراین
مادهواحدهی مذکور فقط بیانگر این است که دولت برای اصالح و تغییر اساسنامهها نیازی به
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اجازهی مجدد از مجلس ندارد و ازاینرو در مقام تحدید صالحیت تقنینی مجلس نیست .از
مطالب گفتهشده استنباط میشود که آوردن واژهی «دائمی» در قسمت دوم اصل  58به این دلیل
بوده است که این ذهنیت بهوجود نیاید که تفویض اختیار قسمت دوم اصل  58مانند قسمت اول
آن موقتی و آزمایشی است .در اینجا منظور از مصوبات دائمی مصوبات غیرآزمایشی و روزمرهی
مجلس است نه تفویض اختیار مادامالعمری که مجلس حق لغو اختیار تفویضشده را نداشته
باشد یا خودش رأساً نتواند به تصویب قانون مبادرت کند .به این ترتیب اساسنامههای مصوب
دولت به چند طریق قابل اصالح یا نسخ هستند؛ طریق اول آن است که مؤسسات ،سازمانها و
شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت ،که تصویب اساسنامهی آنها به دولت واگذار شده است،
منحل شوند؛ طریق دوم آن است که مجلس ،پس از تفویض تصویب دائمی اساسنامهها به دولت،
خود در آن موضوع قانون وضع کند و به تصویب یا اصالح اساسنامهها مبادرت ورزد؛ طریق
سوم آن است که دولت اساسنامههای مصوب خویش را اصالح کند یا تغییر دهد که در صورت
اخیر با توجه به مادهواحدهی مذکور نیازی به اخذ اجازهی مجدد از مجلس نیست .شورای
نگهبان معتقد است که مصوبات دولت در قالب اصل  58قانون اساسی را باید مورد نظارت
اساسی و شرعی قرار دهد.

 .3-1لزوم اعمال اصل 69در اساسنامههای مصوب دولت
قانون اساسی در خصوص لزوم اعمال اصل

)19(69

در مورد اساسنامههای مصوب دولت

صراحت دارد ،زیرا اعتبار آنها را منوط به نظارت شورای نگهبان کرده است .براساس اصل 58
قانون اساسی مجلس میتواند تصویب دائمی اساسنامهها را با رعایت اصل  12به کمیسیونهای
داخلی خویش واگذار کند یا اجازهی تصویب آنها را به دولت بدهد .ازاینرو این اساسنامهها
نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایر باشند ،تشخیص این امر
براساس اصل  69به عهدهی شورای نگهبان است .با وجود صراحت اصل  58قانون اساسی مبنی
بر لزوم نظارت شورای نگهبان بر اساسنامههای مصوب دولت ،هیأت وزیران در بادی امر
براساس نظر دفتر ادارهی کل حقوقی ریاست جمهوری وقت عمل میکرد .این دفتر بین مواردی
که مجلس تصریح میداشت که براساس اصل  58تصویب اساسنامهها را به دولت تفویض کرده
است و مواردی که مجلس چنین تصریحی نمیداشت ،تفکیک قائل میشد .در صورت اول نظر
دفتر بر لزوم اعمال اصل  69قانون اساسی و در صورت دوم نظر دفتر بر عدم لزوم اعمال اصل
 69بر اساسنامههای مصوب دولت بوده

است)11(.

استدالل دفتر ادارهی کل حقوقی این بود که

اصل  58اصوالً ناظر بر ممنوعیت تفویض حق قانونگذاری است و اصالحیهی اصل مزبور موارد
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استثنا را توسعه داده است ،وگرنه تصویب اساسنامه فی حد نفسه بهمنزلهی قانونگذاری نیست.
دفتر حقوقی معتقد بود که اگر اجازهی تصویب اساسنامهها به دولت بدون استناد به اصل 58
قانون اساسی باشد ،این اساسنامهها صرفاً در حد تصویبنامه اعتبار دارند که الزامی برای اجرای
اصل  69در مورد آنها وجود ندارد( .مجموعه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در
خصوص اصول قانون اساسی  )211 :1351 ،1386-1351بهمنظور رد این نظریهی دفتر حقوقی
ریاست جمهوری میتوان گفت که آنچه از اصل  58بهدست میآید این است که دولت فقط در
یک حالت حق تصویب اساسنامه را دارد و آن موردی است که طبق اصل  58قانون اساسی
اجازهی آن را از جانب مجلس شورای اسالمی دریافت کرده باشد .با توجه به صراحت اصل 58
قانون اساسی در این صورت باید قطعاً نظارت شورای نگهبان بر مصوبات دولت اعمال شود.
بهعبارت دیگر ،قانونگذار اساسی در بازنگری قانون اساسی در سال  1395اصل قانونی
بودن اساسنامهی شرکتها ،مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت را شناسایی کرده
است ،ازاینرو تصویب اساسنامههای شرکتها ،مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به
دولت از امور تقنینی محسوب میشود .مجلس میتواند با اجازهی قانونگذار اساسی در این
خصوص رأساً اقدام کند یا تصویب آنها را به کمیسیونهای داخلی خویش یا دولت تفویض
کند .با توجه به اینکه تصویب امر تقنینی توسط مجلس به دولت واگذار میشود ،رعایت
مقررات اصل  69قانون اساسی در خصوص مصوبات دولت به استناد اصل  58قانون اساسی
ضروری است ،خواه مجلس در اجازهی خود به دولت بهصراحت بیان کند که طبق اصل 58
تصویب دائمی اساسنامه را به دولت تفویض میکند و خواه بیان نکند .اگرچه شایسته است که
مجلس در هر مورد که اجازهی تصویب اساسنامهای را به دولت میدهد صراحتاً بیان کند که
براساس اصل  58قانون اساسی آن را تفویض میکند تا هیچ ابهامی باقی نماند .ازاینرو
نظریهی ادارهی کل حقوقی ریاست جمهوری وقت مبنی بر اینکه تصویب اساسنامه فی حد
نفسه بهمنزلهی قانونگذاری نیست ،فاقد وجاهت حقوقی است .به هر حال از آنجا که دادستان
وقت دیوان محاسبات رویهی دولت را خالف اصل  58قانون اساسی میدانست ،موضوع را به
شورای نگهبان اعالم کرد .به همین دلیل قائم مقام وقت دبیر شورای نگهبان طی نامهای از
معاون اول رئیسجمهور خواستار توضیح شد .دولت در توجیه عمل خود به نظر ادارهی کل
حقوقی ریاست جمهوری استناد کرد و پاسخ داد که اگر استدالل این دفتر بدون اظهار نظر
تفسیری شورای نگهبان مورد قبول این شورا باشد ،بهطور عادی و بهترتیبی که ذکر شده است
عمل خواهد شد ،در غیر این صورت شورای نگهبان بهترتیبی که مقتضی میدانند اعالم نظر
فرمایند تا به همان صورت عمل شود)15(.
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موضوع در شورای نگهبان مطرح و نظریهی تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعالم شد:
«کلیهی اساسنامههای سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ
اصالحیهی قانون اساسی به تصویب هیأت دولت رسیده یا برسد خواه اجازهی تصویب آن قبل
از تاریخ اصالحیهی قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد ،خواه در ضمن واگذار
کردن اجازهی تصویب ،تصریح به اصل  58قانون اساسی شده یا نشده باشد ،مشمول حکم مقرر
در اصل فوقالذکر میباشد و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون
اساسی به شورای نگهبان ارسال شود»( .مجموعه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در
خصوص اصول قانون اساسی  )211 :1351 ،1386-1351بنابراین براساس نظریهی شورای
نگهبان اساسنامههای مصوب دولت را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
الف) اساسنامههایی که پیش از بازنگری قانون اساسی در سال  95تصویب شدهاند .شورای
نگهبان پیش از بازنگری سال  95در مواردی که مجلس ضوابط تصویب اساسنامهها را تعیین
میکرد ،تفویض تصویب اساسنامهها به دولت را مغایر قانون اساسی نمیدانست .در این
خصوص میتوان به تفویض اختیار تصویب اساسنامهها به دولت در مادهی  2الیحهی ادارهی
امور شرکتهای بیمه اشاره کرد که در جلسهی مورخ  1391/6/13به تصویب مجلس
رسید)16(.

به این دلیل که این اساسنامهها پیش از الحاقیهی اصل  58قانون اساسی در سال

 1395به تصویب دولت رسیدهاند ،ایرادات شرعی و قانونی آنها از طریق اصل  129سابق( )21و
اصول  111و  113قانون اساسی قابل بررسی است؛
ب) اساسنامههایی که اجازهی تصویب آنها پیش از بازنگری قانون اساسی بوده اما پس از
الحاقیهی اصل  58تصویب شدهاند .به این دلیل که تصویب این اساسنامهها پس از بازنگری
قانون اساسی و الحاقیهی اصل  58قانون اساسی بوده است مشمول احکام مقرر در الحاقیهی
اصل  58میباشند و اعمال اصل  69در مورد این اساسنامهها براساس نظر شورای نگهبان
ضرورت دارد .این اساسنامهها دارای ارزش قانون عادی هستند؛
ج) اساسنامههایی که هم اجازهی تصویب آنها و هم تصویب آنها پس از بازنگری قانون
اساسی است .این اساسنامهها همانند اساسنامههای قسمت «ب» بلکه به طریق اولی براساس
نظر شورای نگهبان و صراحت اصل  58قانون اساسی باید بهمنظور اعمال اصل  69به شورای
نگهبان ارجاع شوند .قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس نیز باید مورد
نظارت اساسی و شرعی شورای نگهبان قرار گیرند.

3

تأملی دربارهی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان

 .2تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیونها
طبق اصل  58قانون اساسی مجلس میتواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از
قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند .قوانین مصوب کمیسیونها موقتیاند که
مدت اجرای آنها توسط مجلس پس از تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیونها و تصویب
کمیسیون مربوطه تعیین میشود .اجرای این قوانین در مدت تعیینشده جنبهی آزمایشی دارد.
این قوانین اجرا میشوند تا در عمل وضعیت و میزان موفقیت و مفید بودن آنها معلوم شود و
پس از آن در صورت لزوم به تصویب نهایی مجلس برسند .پس از انقضای مهلت تعیینشده
برای اجرای آزمایشی ،این قوانین اعتبار قانونی ندارند (کاتوزیان،)118 :1358 ،

()21

بنابراین

دولت یا نمایندگان مجلس باید قبل از انقضای مدت آزمایشی آنها بهمنظور تعیین تکلیف
دائمی ،الیحه یا طرح قانونی الزم را به مجلس ارائه کنند .رویهی جاری بر این قرار گرفته است
که اگر طرح یا الیحهی مذکور تهیه نشود ،درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی آن صورت
میگیرد و مجلس درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی آن را تصویب میکند .نمونهی بارز
آن تمدید چندین بارهی مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسالمی سابق است (مهرپور،
.)211 :1351
در ادامه لزوم تفویض تصویب قوانین آزمایشی از جانب مجلس شورای اسالمی (بند اول)،
لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیونها (بند دوم) و مسئلهی تمدید قوانین
آزمایشی توسط کمیسیونها (بند سوم) از منظر شورای نگهبان بهترتیب بررسی میشوند.

 .1-2ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشی از جانب مجلس
صدر اصل  58قانون اساسی مقرر میدارد« :مجلس  ...در موارد ضروری میتواند اختیار
وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای ذیربط خود واگذار کند» .شورای نگهبان در
نظریات خویش( )22تاکنون برخی مصادیق موارد ضروری را بیان کرده است .این شورا نداشتن
قانون دائمی مصوب مجلس شورای اسالمی و خأل قانونی را از جمله عواملی میداند که
ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیونها را توجیه میکنند .به صراحت قانون
اساسی در مواردی که ضرورت ایجاب میکند ،کمیسیونها در صورتی حق قانونگذاری دارند
که این اختیار از جانب مجلس به آنها تفویض شده باشد .بهنظر میرسد منظور از مجلس در
اصل  58قانون اساسی مجلس شورای اسالمی است و قانونگذاری کمیسیونهای داخلی
ذیربط مجلس به استناد تفویض اختیار مجلسین مشروطیت به کمیسیونهای وقت فاقد
اعتبارند .مؤید این برداشت یکی از نظریات شورای نگهبان است که در ذیل بیان میشود.
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کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسالمی با عنوان اینکه جانشین کمیسیون
دارایی مجلس شورای ملی رژیم سابق است ،بدون اینکه از جانب مجلس شورای اسالمی
اجازهای مبنی بر اختیار قانونگذاری براساس اصل  58قانون اساسی دریافت کرده باشد ،مادهی
 295آییننامهی اجرایی قانون امور گمرکی را به استناد مادهی  86قانون امور گمرکی مصوب
 )23(1381/3/31و مادهی  361آییننامهی قانون مذکور تصویب کرد و در اجرای اصل  64به
شورای نگهبان ارسال کرد .شورای نگهبان به شرح ذیل نظر داد« :الیحهی الحاقیهی مادهی 295
آییننامهی اجرای قانون امور گمرکی طبق سوابقی که از مجلس شورای اسالمی فرستاده شده به
استناد مادهی  86قانون امور گمرکی مصوب  31خرداد  1381تصویب شده است و کمیسیونی که
طبق قانون مذکور حق تصویب این آییننامه را داشته کمیسیون مجلس شورای طاغوتی است و
کمیسیون مجلس شورای اسالمی قایم مقام آن نمیباشد .بهنظر میرسد که باید اختیار تصویب
این مادهی الحاقی به کمیسیون از جانب مجلس شورای اسالمی مستقالً داده شود» (مدنی:1399 ،
 .)213استدالل شورای نگهبان در این نظریه قابل خدشه است ،زیرا ورود کمیسیون مجلس
شورای اسالمی به این حوزه به استناد اجازهای بوده که قوانین مصوب مجلس مشروطیت داده
است و قوانین مصوب مجالس مشروطیت تا وقتی که نسخ نشدهاند قابل اجرا هستند و حقوقی
که به موجب این قوانین تفویض شدهاند جنبهی قانونی دارند .با وجود این بیان دو نکتهی
تکمیلی در این خصوص الزم است .اول اینکه مادهی  86قانون امور گمرکی از این نظر که
تصویب آییننامه از وظایف دولت است و این ماده تصویب آییننامه را به کمیسیون داخلی
مجلس واگذار کرده ،خالف اصل  135قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است .شورای
نگهبان معتقد است که مجلس از صالحیت واگذاری تصویب آییننامه به کمیسیونهای داخلی
خویش برخوردار نیست )24(.دوم اینکه تفویض اختیاری که از جانب مادهی  86قانون امور
گمرکی به کمیسیون دارایی مجلس برای تصویب آییننامهی اجرایی قانون مذکور صورت گرفته
خالف اصل  58قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است ،زیرا تفویض اختیاری که مادهی 86
قانون امور گمرکی انجام داده ،تفویض اختیار دائمی است و حال آنکه اصل  58تفویض اختیار
تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیونهای داخلی مجلس را اجازه داده است.
قوانین متعددی از رژیم سابق در نظام حقوقی ایران وجود دارند که مغایر با قانون اساسیاند.
شورای نگهبان نمیتواند مستقیماً این قوانین را به استناد مغایرت آنها با قانون اساسی مورد
نظارت قرار دهد ،ولی تا جایی که ممکن است باید از حضور این قوانین در نظام حقوقی کشور
جلوگیری بهعمل آورد .در قوانین اساسی بعضی از کشورها بهصراحت منسوخ بودن قوانین مغایر
با قانون اساسی اعالم شده است .برای مثال مادهی  92قانون اساسی افغانستان مقرر میدارد :با
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انفاذ این قانون قوانین و فرامین تقنینی مغایر با احکام آن ملغی است .قوانین اساسی بعضی
کشورها مانند ایتالیا این صالحیت را برای نهادهای صیانت از قانون اساسی به رسمیت شناختهاند
که قوانین و مقررات مصوب نظام سابق را که مغایر با قانون اساسی فعلیاند ابطال کنند.
(تقیزاده )28 :1362 – 1361 ،دیوان قانون اساسی ایتالیا از همان آغاز یعنی از زمان صدور
نخستین رأی در سال  ،1689نظارت پسینی بر قوانین تصویبشده در دورهی پیش از الزماالجرا
شدن قانون اساسی را پذیرفت( .فاورو )111 :1355 ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
هیچیک از دو روش اشارهشده برای سلب اعتبار از قوانین مغایر با قانون اساسی که از رژیم
گذشته باقی ماندهاند ،وجود ندارد و برای شورای نگهبان فقط یک نظارت پیشینی بر مصوبات
مجلس شورای اسالمی شناسایی شده است( .تقیزاده )28 :1362-1361 ،ازاینرو همچنان
مشکل مغایرت قوانین بهجایمانده از رژیم گذشته با قانون اساسی وجود دارد و شورای نگهبان
توانایی مؤثر پاکسازی نظم حقوقی از این قوانین را ندارد.
مصوبات مجلس شورای اسالمی یا کمیسیونهای داخلی مجلس که مرتبط با قوانین مصوب
پیش از انقالب اسالمیاند ،زمینهی نظارت احتمالی شورای نگهبان بر قوانین مصوب پیش از
انقالب اسالمی را بهصورت غیرمستقیم فراهم میکنند که نظارت اساسی بر مادهی  86قانون امور
گمرکی یکی از مصادیق آن است .البته در اینجا میتوان نظریهی نسخ ضمنی قوانین سابق را که
مغایر با قانون اساسیاند ،بهوسیلهی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد .برای مثال
میتوان گفت که مادهی  86قانون امور گمرکی مصوب  31خرداد  1381بهوسیلهی اصل 58
قانون اساسی بهعنوان یک قانون برتر مؤخر (چون این ماده تفویض اختیار قانونگذاری را به
طریقی غیر از طریق مقرر در اصل  58قانون اساسی اجازه داده است) یا از طریق اصل  135قانون
اساسی (چون اصل  135تصویب آییننامه را از وظایف دولت میداند ،اما مادهی  86قانون امور
گمرکی تصویب آن را به کمیسیون مجلس واگذار کرده است) نسخ ضمنی شده است .وقتی یک
قانون عادی بهوسیلهی قانون همسطح مؤخر میتواند نسخ ضمنی شود ،به طریق اولی میتواند از
طریق یک قانون برتر مؤخر مانند قانون اساسی نسخ ضمنی گردد (کاتوزیان )28(.)195 :1358 ،به
هر حال به استناد نسخ ضمنی میتوان گفت که پس از تصویب اصول  58و  135قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران نمیبایست دیگر به مادهی  86قانون امور گمرکی در خصوص تفویض
اختیار تصویب قوانین دائمی یا آییننامه به کمیسیونها استناد شود .اگرچه پیش از تصویب اصول
 58و  135استناد به مادهی  86جایز بوده است و مصوباتی که به استناد مادهی  86از طریق
کمیسیون دارایی مجلس سابق وضع شدهاند ،به اعتبارخود باقیاند .از منظر شورای نگهبان
تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیونها ضروری است.
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 .2-2لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیونها
از منظر قانونگذار اساسی تفویض اختیار تصویب قوانین به کمیسیونها به صراحت صدر
اصل  58باید بهصورت آزمایشی و موقت باشد وگرنه تفویض اختیار مجلس شورای اسالمی
خالف قانون اساسی است .شورای نگهبان به این نکتهی مهم توجه داشته و در مواردی که به
آزمایشی بودن قوانین مصوب کمیسیونها تصریح نشده است ،مصوبهی مجلس را خالف اصل
 58قانون اساسی اعالم کرده است .برای مثال مادهی  18طرح اصالح قانون تشکیالت ،وظایف
و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا که ظاهراً حق قانونگذاری را به کمیسیون برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی واگذار میکرد ،به این دلیل که به آزمایشی بودن
مصوبهی کمیسیون مذکور تصریح نداشت ،مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت .مادهی
مذکور مقرر میداشت« :آییننامهی سازمانی ،تشکیالتی و تعداد و نحوهی تشکیل جلسهی
شوراها و دبیرخانهی کلیهی شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینههای مربوط و هر گونه
پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی میرسد» (مجموعه نظریات شورای نگهبان:1353 ،
 .)111شورای نگهبان در تاریخ  51/5/18در نظریهی شمارهی  51/11/1511در مورد مادهی
مذکور اظهار داشت« :اگر منظور از آییننامه قانون است مطابق اصل  58قانون اساسی باید
بهصورت آزمایشی باشد و اگر منظور از آییننامه در این ماده قانون نیست بلکه منظور
آییننامههای مصوب دولت است تصویب این آییننامهها وظیفهی دولت است و واگذاری آن
به کمیسیونها بر خالف اصل  58و اصل  135قانون اساسی میباشد» (مجموعه نظریات
شورای نگهبان.)122 :1353 ،
شورای نگهبان بهدرستی مادهی مذکور را در دو صورت فرض میگیرد و هر دو صورت را
مورد ایراد قرار میدهد؛ اول اینکه چون مادهی مذکور مقرر میدارد آییننامهی سازمانی و
تشکیالتی و غیره باید به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی برسد ،این فرض مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته که منظور از تصویب آییننامه
در مادهی مذکور قانونگذاری بهوسیلهی کمیسیونهای داخلی مجلس است .بر این اساس
بهدلیل اینکه بهصراحت صدر اصل  58قانون اساسی تفویض تصویب قانون به کمیسیونهای
داخلی مجلس باید بهصورت آزمایشی باشد ،شورای نگهبان مادهی مذکور را بهعلت عدم
تصریح به آزمایشی بودن مصوبهی کمیسیون مورد ایراد قرار داده است .فرض دیگر شورای
نگهبان از مادهی مذکور این است که اگر منظور از آییننامه قانون نیست بلکه آییننامههای
دولتی موضوع اصل  135قانون اساسی است ،تصویب آنها وظیفهی دولت است و به صراحت
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اصول  135و  58قانون اساسی تصویب آنها توسط کمیسیونهای داخلی مجلس خالف اصول
مذکور است .شورای نگهبان در تذکراتی که تاکنون به مجلس داشته است ،بر این نکته تأکید
کرده که در ذیل مصوبات کمیسیونها در قالب اصل  58قانون اساسی ضروری است به
تصویب آنها براساس اصل  58قانون اساسی ،تاریخ تصویب و مدت زمان اجرای آنها
بهصورت آزمایشی اشاره شود (مجموعه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در
خصوص اصول قانون اساسی  .)481 :1351 ،1386-1351تمدید قوانین آزمایشی مصوب
کمیسیونهای داخلی مجلس در نظم اساسی ایران امکانپذیر است.

 .3-2تمدید قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونها
دربارهی اینکه قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونها برای یک یا چند دورهی دیگر قابل
تمدید هستند ،در تاریخ  1313/9/8از شورای نگهبان استفساریه شد ،اما شورای نگهبان به
نظریهی تفسیری نرسید (مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورتی در خصوص
اصول قانون اساسی  .)248 :1351 ،1386-1351در عمل مشاهده میشود که تمدید مهلت
اعتبار قوانین آزمایشی توسط شورای نگهبان پذیرفته شده است .برای مثال شورای نگهبان با
تمدید مهلت اعتبار قانون آزمایشی مجازات اسالمی سابق برای چندین دورهی متوالی که اولین
بار در تاریخ  1311/8/5به مدت پنج سال به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس
شورای اسالمی رسید و تمدید آن به مدت ده سال در تاریخ  1318/2/12و به مدت یک سال
در تاریخ  1358/8/26و تمدید یکسالهی دیگر آن در سال  1359و آخرین تمدید آن در تاریخ
 1351/1/25موافقت کرد و این تمدیدهای مکرر را مغایر با قانون اساسی ندانست .بهعبارت
دیگر ،شورای نگهبان در مقام مفسر قانون اساسی به این دلیل که صدور نظریهی تفسیری
نیازمند آرای حداقل سهچهارم اعضای شورای نگهبان است ،نتوانست به نظریهی تفسیری
برسد ،اما در مقام ناظر قانون اساسی به این دلیل که اعالم مغایرت مصوبات مجلس با قانون
اساسی نیازمند آرای اکثریت اعضای شورای نگهبان است ،با مصوبات مجلس شورای اسالمی
که به تمدید اعتبار مهلت آزمایشی مصوبات کمیسیونهای داخلی مبادرت کردهاند ،مخالفت
نکرد .ازاینرو تمدید مهلت اعتبار قوانین آزمایشی دارای وجاهت اساسی است .شورای نگهبان
همچنین در تاریخ  1362/5/21تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب  1359/1/5تا پایان  1363را تأیید کرد .ازاینرو نظر شورای نگهبان بر اساسی بودن
تمدید مهلت اجرای آزمایشی قوانین است.
با توجه به اینکه از منظر شورای نگهبان وجود ضرورت برای تفویض تصویب قوانین آزمایشی
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از جانب مجلس به کمیسیونهای داخلی آن الزم است ،این سؤال مطرح میشود که آیا موافقت
با تمدید قوانین آزمایشی بدون احراز ضرورت جایز است؟ بهعبارت دیگر آیا میتوان گفت که
شورای نگهبان میتواند در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت تمدید اعتبار قوانین آزمایشی
اظهار نظر کند و در صورت عدم احراز ضرورت تمدید از تمدید مهلت اعتبار قوانین آزمایشی با
ابزار مغایرت آن با قانون اساسی جلوگیری بهعمل آورد؟ از آنجا که قوانین آزمایشی پس از اتمام
مدت اجرای آزمایشی آنها دیگر اعتبار قانونی نخواهند داشت ،مجلس باید ترتیبی اتخاذ کند که
قانون دائمی آن را پیش از اتمام مدت اجرای آزمایشی آن تصویب کند تا خأل قانونی بهوجود
نیاید .با وجود این تجربه نشان داده که مجلس شورای اسالمی قانون دائمی را پیش از انقضای
مدت اجرای بسیاری از قوانین آزمایشی تصویب نمیکند و جامعه با خأل قانونی مواجه شده
است (هاشمی .)138 :1352 ،در این صورت همانگونهکه از آییننامهی داخلی مجلس شورای
اسالمی( )29استنباط میشود ،به این دلیل که قانون دائمی وجود ندارد ،چارهای جز تمدید اعتبار
قوانین آزمایشی وجود نخواهد داشت .بنابراین در صورت تعلل مجلس شورای اسالمی و عدم
تصویب قانون دائمی پیش از پایان مدت اجرای آزمایشی هر قانون ،همیشه ضرورت تمدید
اعتبار آن وجود دارد .بهعبارت دیگر شورای نگهبان نمیتواند به استناد عدم احراز ضرورت
تمدید ،از تمدید مهلت اعتبار قوانین آزمایشی جلوگیری کند.
پرسش دیگری که میتوان مطرح کرد این است که اگر قانون آزمایشی مصوب کمیسیون
داخلی مجلس شورای اسالمی بدون هیچ تغییری به تصویب نهایی مجلس برسد یا مهلت
اعتبار اجرای آزمایشی قانون مصوب کمیسیون توسط مجلس تمدید شود ،محتوای مصوبهی
مجلس باید بار دیگر به تأیید شورای نگهبان برسد یا تأیید اولیهی شورای نگهبان کفایت
میکند؟ بهنظر میرسد بیان اصل  64قانون اساسی مبنی بر لزوم ارسال کلیهی مصوبات مجلس
بهحد کافی صراحت دارد که همهی مصوبات مجلس باید بهمنظور نظارت شرعی و اساسی
برای شورای نگهبان ارسال شوند ،اما این مسئله که آیا شورای نگهبان میتواند از تأییدی که
هنگام تصویب اولیه و آزمایشی قانون داشته است بههنگام تصویب نهایی یا تمدید مهلت
اعتبار آن توسط مجلس عدول کند و نظر دیگری را ابراز دارد ،به ثبات و استحکام نظریات
شورا وابسته است .تأیید مصوبات توسط شورای نگهبان باید چنان دقیق و حسابشده باشد
که جز در صورت اعمال تغییرات در مصوبات مجلس نیازی به اصالح یا احیاناً عدول از
نظریات شورا نباشد .با وجود این ،در بعضی موارد اصالح نظر قبلی یا عدول از آن
اجتنابناپذیر است ،بهویژه با تغییر اعضای شورای نگهبان و تحولی که در نظریات فقهی و
حقوقی پیش میآید (مدنی.)133 :1399 ،
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نتیجهگیری
با توجه به اصل  58قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان تنها در یک مورد دولت حق
قانونگذاری به معنای خاص را دارد و آن موردی است که مجلس اختیار تصویب دائمی
اساسنامهی مؤسسات ،سازمانها و شرکتها ی دولتی یا وابسته به دولت را به دولت اجازه
دهد .با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان
اساسنامه هایی که به تصویب دائم دولت رسیدهاند ،به سه طریق قابل اصالح یا نسخ هستند؛
اول آنکه مؤسسات ،سازمانها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ،که تصویب
اساسنامه ی آنها به دولت واگذار شده است ،منحل شوند؛ دوم آنکه مجلس ،پس از تفویض
تصویب دائمی اساسنامهها به دولت ،رأساً به تصویب اساسنامه ها مبادرت ورزد؛ سوم آنکه
دولت خود اساسنامه های مصوب خود را اصالح کند یا تغییر دهد که در صورت اخیر
نیازمند اخذ اجازه ی مجدد از مجلس نیست .اما مجلس در موارد متعددی در حین وضع یک
قانون تکالیفی را برای دولت مقرر کرده است که بعداً دولت در قالب آییننامهی اجرایی آن
قانون آن تکالیف را انجام دهد .در واقع مجلس در قالب تکلیف دولت برای تدوین
آییننامهی اجرایی گاهی اختیار تدوین قانون را در موردی خاص به دولت داده است ،برای
مثال به دولت اختیار داده است که برای فعل یا ترك فعلی مجازات وضع کند .در اینجا
شورای نگهبان بارها با این استدالل که آنچه دولت برای وضع آن صالح شناخته شده است
از امور تقنینی بهشمار میآید و خالف اصل  58قانون اساسی است ،مصوبهی مجلس را
مورد ایراد قرار داده است .شورا معتقد است که می تواند در خصوص ضرورت یا عدم
ضرورت تفویض اختیار تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی مجلس اظهار نظر
کند و در صورت عدم احراز ضرورت از تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیونهای
مجلس جلوگیری بهعمل آورد .شورای نگهبان تفویض اختیاری را که از جانب قوانین
مشروطیت به کمیسیونهای مجلس شورای ملی سابق صورت گرفته است ،فاقد اعتبار
اساسی میداند و تأکید دارد که تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیونهای مجلس باید
براساس اصل  58قانون اساسی و از جانب مجلس شورای اسالمی صورت گیرد .این شورا
در نظریات خود بر آزمایشی بودن قوانین مصوب کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی و
لزوم تصریح به آزمایشی بودن آنها تأکید دارد .همچنین شورای نگهبان با عدم ایراد به تمدید
مهلت اعتبار قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی در عمل با تمدید
این قوانین بهصورت مکرر موافقت کرده است .در پایان باید گفت که نظارت شورای نگهبان
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نه تنها پس از تصویب اساسنامههای مصوب دولت و همچنین پس از هر اصالح و تغییر در
آنها الزم است ،بلکه در مورد اساسنامههای مصوب کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی نیز
اعمال نظارت شورای نگهبان به همین ترتیب ضروری است .اعمال اصل  69قانون اساسی
در مورد قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی پس از هر دوره
تمدید و پس از نهایی شدن آن قوانین در مجلس شورای اسالمی نیز الزم است.
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یادداشتها
 .9اصل  115قانون اساسی« :قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آییننامهی
داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بهوسیلهی فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت
آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برسد .از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در
این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صالحیت خود آنان است».
 .6واگذاری یا تفویض اختیار به معنای سلب صالحیت و اختیار از مقام تفویضکننده نیست ،بلکه به
صالحیت مشترك تفویضکننده و تفویضشونده منجر میشود .تفسیر لفظی و تاریخی واگذاری یا
تفویض اختیار قانونگذاری در اصل  58قانون اساسی مؤید این مطلب است که از منظر قانونگذار
اساسی بین تفویض و واگذاری تصویب یا حتی دادن اجازهی تصویب تفاوتی وجود ندارد .مادهی
 191آییننامهی داخلی مجلس نیز این برداشت را تأیید میکند.
 .3مادهی  15آییننامهی داخلی شورای نگهبان مقرر میدارد« :تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام
معظم رهبری و یا با درخواست رئیسجمهور ،رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس قوهی قضاییه
و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت میگیرد».
 .4اصل  58قانون اساسی مصوب سال  1385مقرر میداشت« :سمت نمایندگی قائم به شخص است و
قابل واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار
کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل  12به
کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند ،در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین
مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشوند و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
 .5منظور از امور عمومی اموری است که تصدی یا نظارت بر آنها به عهدهی دولت به معنای قوای
حاکم است.
 .2در این مورد میتوان به ایراد شورای نگهبان به تبصرهی  2مادهواحدهی الیحهی تأسیس شرکت
سهامی خاص تأمین ماشینآالت و تجهیزات راهسازی و راهداری که در جلسهی 1391/6/9
مجلس شورای اسالمی با اصالحاتی به تصویب رسید اشاره کرد .تبصرهی مذکور مقرر میداشت:
«اساسنامهها و آییننامههای مالی و معامالتی و استخدامی شرکت بنا به پیشنهاد وزارت راه و
ترابری و تأیید مجمع عمومی شرکت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .اساسنامه و
آییننامههای استخدامی قبل از تصویب هیأت وزیران باید به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور نیز برسد» .شورای نگهبان در نظریهی شمارهی  3132مورخ  1391/6/1در مقام ایراد به
تبصرهی مذکور اظهار داشت« :تفویض اختیار در تصویب اساسنامهی مذکور در تبصرهی 2
مادهواحده به هیأت وزیران خالف اصل  58قانون اساسی است».
شایان ذکر است که شورای نگهبان در شرایطی از جمله در صورت تعیین ضوابط از جانب مجلس تفویض
تصویب اساسنامهها را جایز میدانست .ن.ك .مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس
شورای اسالمی ،)1358( 9379 – 9327 ،دورهی سوم ،تهران :دادگستر ،چ اول ،ص .43
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 .7الحاقیهی اصل  58قانون اساسی مقرر میدارد ...« :همچنین مجلس شورای اسالمی میتواند تصویب
دائمی اساسنامهی سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل  12به
کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازهی تصویب آنها را به دولت بدهد .در این صورت
مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر بهترتیب مذکور در اصل  69با شورای نگهبان است .عالوهبر این مصوبات دولت
نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آنها با
قوانین مزبور باید ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی برسد».
 .8اصل  12قانون اساسی مقرر میدارد« :مجلس شورای اسالمی نمیتواند قوانینی وضع کند که با
اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .تشخیص این امر
بهترتیبی که در اصل  69آمده بر عهدهی شورای نگهبان است».
 .1از جمله میتوان به اصل منع تفویض اختیار قانونگذاری به قوهی قضاییه اشاره کرد .تبصرهی  1مادهی
 29الیحهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسهی  1351/1/13به تصویب مجلس رسید
مقرر میداشت« :تطبیق تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی و خبرگان محلی با مجازات مندرج در این
ماده (مادهی  )29به موجب آییننامه خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیرهی کانون مرکزی به
تصویب رئیس قوهی قضاییه میرسد» .در مورد این تبصره شورای نگهبان اعالم کرد« :با توجه به
اینکه تخلفات و جرایم بایستی در قانون معین شود لکن در تبصرهی  1مادهی  29این مورد به
آییننامه واگذار شده است بنابراین قانونگذاری است لذا این تبصره مغایر اصل  58قانون اساسی
شناخته شده»( .مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی(،)9386
دورهی ششم ،سال سوم ،تهران :مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،دادگستر ،چ اول ،ص )46
 .91همچنین ن.ك .همین مجموعه ،صص  816 ،419 ،381 ،321 ،142 ،49و همین مجموعه ،سال
سوم ،ص .43
 .99شورای نگهبان در مورد الیحهی مذکور اظهار داشت« :با توجه به اینکه آییننامهی ایمنی انبارهای
کاال مصوب  1382به تصویب کمیسیونهای مجلسین سنا و شورای ملی سابق رسیده و قانون
محسوب میشود ،تفویض اختیار اصالح آن به دولت مغایر اصل  58قانون اساسی شناخته شد».
 .96شورای نگهبان در خصوص استفساریهی مذکور اظهار داشت« :نامهی شمارهی  21134مورخ
 1314/8/26در مورد اینکه چنانچه تصویب اساسنامهی بهطور مطلق از جانب مجلس شورای
اسالمی به دولت واگذار شود آیا اصالح آن در اختیار دولت است یا نه ،در جلسهی 1314/5/3
شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان در این زمینه به رأی تفسیری نرسید».
 .93مؤید این برداشت بخشی از صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی است که
آقای عبداهلل نوری بیان میکند« :من پیشنهاد مشخصم این است که این عبارت اول را یعنی اینکه
حاال باز بحث محتوایی قضیه است اینجا یک کلمهی دائمی آمده چون در اصل  58اضافه شد باید
روشن باشد که اینجا تصویبنامهها دو نمره است .یک نمره موضوعات ضروری است بهطور عام
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در زمان موقت که قسمت اول بند است که در اصل هشتادوپنجم هم فعالً موجود است یک
قسمت موضوعات خاص است که اساسنامههاست برای زمان دایم لذا تعبیر دایمی شد برای اینکه
این روشن باشد و اال این هم باز مصوبهی همین جا منظور دایمی است یعنی اگر منظور این است
که زمان موقت گفته بشود» .آقای میرحسین موسوی نیز اظهار کرده است« :اآلن پیشنهاد اولی که
اینجا داریم این است که کلمهی «دائمی» را بهدلیل اینکه اساسنامهها موقت و ضروری نیستند
بیاوریم»( .ن.ك .صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
جلسهی بیستونهم تا چهلویکم ،تهران :ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای
اسالمی ،چ اول ،ج سوم ،ص )1861 – 1854
 .94منظور از رویهی عملی شورای نگهبان عدم ایراد شورای نگهبان به مادهواحدهی مجلس تحت
عنوان قانون استفساریه در خصوص اصالح اساسنامههای سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت است که در ادامهی همین بند ذکر خواهد شد.
 .95ن.ك :سنجابی ،کریم ( ،)1311حقوق اداری ایران ،تهران :مهرآیین ،چ سوم ،ص 89؛ انصاری،
ولیاهلل ( ،)1311کلیات حقوق اداری ،تهران :میزان ،چ دوم ،ص 135؛ امامی ،محمد؛ استوار سنگری،
کورش ( ،)1361حقوق اداری ،تهران :میزان ،چ پانزدهم ،ج اول ،ص .16
 .92اصل  69قانون اساسی مقرر میدارد« :تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با
احکام اسالم با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر
عهدهی اکثریت همهی اعضای شورای نگهبان است».
 .97در این مورد میتوان به تبصرهی  2قانون انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی و الحاق آن
به وزارت کشاورزی مصوب  1395/12/19استناد کرد .دولت معتقد بود که مجلس در تفویض
تصویب قانون انتزاع سازمان چای کشور تصریح به اصل  58نداشته است ،ازاینرو مراجعه به
شورای نگهبان الزم نیست.
 .98متن نامهی قائم مقام دبیر شورای نگهبان و پاسخ معاون اول رئیسجمهور وقت به شرح ذیل است:
شماره92918 :

جناب آقای دکتر حبیبی

تاریخ9321/14/91 :

معاون اول محترم ریاست جمهوری

با سالم حَسَب اعالم دادستان محترم دیوان محاسبات اخیراً اساسنامههایی در اجرای اصل 58قانون
اساسی به تصویب دولت رسیده و به مورد اجرا گذاشته شده بدون اینکه اصل 69قانون اساسی
رعایت شده و جهت اظهار نظر از لحاظ انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان
فرستاده شده باشد ،خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی امر به شورای نگهبان اعالم و مفاد
اصل  58در این خصوص رعایت گردد.
دکتر حسین مهرپور
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
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جناب آقای دکتر مهرپور
قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان

عطف به نامهی شمارهی  284مورخ  1396/12/29به پیوست نظریهی ادارهی کل حقوقی ریاست
جمهوری را مالحظه میفرمائید .نکتهی مهم همان است که در بند دوم نامه آمده است و براساس
آن باید به یکی از دو صورت زیر عمل شود.
1ـ چنانچه استدالل مذکور در بند  2بدون اظهار نظر تفسیری شورای نگهبان مورد قبول باشد
بهطور عادی بهترتیبی که ذکر شده است عمل خواهد شد .یعنی در مواردی که اجازهی تصویب
اساسنامه نظیر گذشته بدون اشاره به اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به دولت اجازه داده میشود
(نظیر تبصرهی  2قانون انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت
کشاورزی مصوب شانزدهم اسفندماه  )1359نیاز به مراجعه به شورای محترم نگهبان نیست و در
مواردی که تصریح میشود باید به شورا مراجعه شود.
2ـ درصورتیکه به نظر شورای محترم نگهبان اصل هشتادوپنجم از جهت مورد بحث نیاز به تفسیر داشته
باشد شورای محترم بهترتیبی که مقتضی میدانند اعالم نظر فرمایند تا به همان صورت عمل شود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیسجمهور

 .91مادهی  2الیحهی ادارهی امور شرکتهای بیمه مقرر میدارد« :کلیهی سهام شرکتهای بیمه
موضوع مادهی  1این قانون متعلق به دولت بوده و هریک از این شرکتها دارای اساسنامهای
خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی
شرکتهای مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و شامل هدف ،موضوع شرکت،
نحوهی ادارهی آن و سایر وظایف و اختیارات میباشد .مجمع عمومی هریک از شرکتهای مزبور
مرکب از وزارت اقتصاد و دارایی ،بازرگانی و برنامه و بودجه میباشد .ریاست مجامع مزبور با
وزیر امور اقتصادی و دارایی است» .شورای نگهبان در نظریهی شمارهی  3113مورخ 1391/6/21
در مورد مادهی مذکور اظهار داشت« :تفویض اختیار در تصویب اساسنامهی مذکور در مادهی 2
بدون تعیین ضوابط ،خالف اصل  58قانون اساسی است».
مجلس در مقام پاسخ به نظر شورای نگهبان بیان کرد« :عطف به نامهی  3113مورخ 1391/6/21
استحضار میدهد نظر به اینکه ضوابط مورد نظر آن شورای محترم در خصوص الیحهی ادارهی امور
شرکتهای بیمه در قانون بیمه و قانون بیمهگری و تأسیس بیمهی مرکزی ایران و مادهی  4الیحهی
موصوف مقرر گردیده ،لذا خواهشمند است پیرو مذاکرات قبلی این کمیسیون و وزیر امور اقتصادی
و دارایی نظر جدید مبنی بر تأیید الیحهی مذکور را اعالم فرمایند» .به این ترتیب مادهی مذکور مورد
تأیید شورای نگهبان قرار گرفت .ن.ك :مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس
شورای اسالمی ،)1358( 9379 – 9327 ،دورهی سوم ،تهران ،دادگستر ،چ اول ،ص .41

11

تأملی دربارهی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان

 .61اصل  129قانون اساسی مصوب  1385مقرر میداشت« :تصویبنامهها و آییننامههای دولت پس از
تصویب هیأت وزیران به اطالع رئیسجمهور میرسد و درصورتیکه آنها را بر خالف قوانین بیابد
با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران میفرستد».
 .69ن.ك :کاتوزیان ،ناصر ( ،)1351تهران :شرکت سهامی انتشار ،چ سوم ،ص 351؛ دانشپژوه،
مصطفی ،مقدمهی علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسالم ( ،)1356تهران :سمت ،چ اول ،ص
211؛ مدنی ،سید جاللالدین ،مبانی و کلیات علم حقوق ( ،)1314تهران :همراه ،چ سوم ،ص .151
 .66متن کامل یکی از نظریات شورای نگهبان به شرح ذیل است:
شماره81/31/49631 :

«رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

تاریخ9381/91/68 :

عطف به نامهی شمارهی  244/99613مورخ  1356/11/5و پیرو نامهی شمارهی 56/31/41111
مورخ 1356/11/18؛ الیحهی تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسهی
مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسالمی در جلسهی مورخ
 1356/11/22شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعالم
میگردد :نظر به اینکه طبق اصل  58قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به
شخص یا هیأتی واگذار کند ،فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به
کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند ،با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دارای قانون دائمی
مصوب مجلس شورای اسالمی است و امور این دیوان بهطور طبیعی جریان دارد و خأل قانونی که
جبران آن ضروری میباشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این
مصوبه در کمیسیون بصورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست ،عالوهبر وجود
ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکور ،تصویب آن توسط کمیسیون قضائی
و حقوقی مجلس شورای اسالمی ،مغایر اصل  58قانون اساسی تشخیص داده شد .به فرض اینکه
قانون موجود در برخی موارد نادر احتیاج تغییر و اصالح و یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و
به همان مقدار اکتفا شود»)Aminizadeh.blogfa.com( .
 .63مادهی  86قانون امور گمرکی مقرر میدارد« :آئیننامهی اجرایی این قانون و همچنین مقررات و
شرایط مربوط به حقالعمل کاری در گمرك از طرف ادارهی کل گمرك تهیه و به پیشنهاد وزارت
دارایی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید .این قانون از تاریخ تصویب
آئیننامهی اجرایی آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از تاریخ مزبور قانون اصالح تعرفهی
گمرکی مصوب دهم تیرماه  1331به استثنای جدول ضمیمهی آن لغو خواهد شد».
 .64البته شورای نگهبان در این خصوص رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است .در این مورد
رویکرد شورای نگهبان در زمینهی مادهی  15قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
شایان توجه بهنظر میرسد .استعالم رئیس جمهوری وقت از دبیر شورای نگهبان به شرح ذیل است:
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شماره 94411 :ـ /77م

دبیر محترم شورای نگهبان

تاریخ9377/96/98 :

با سالم
طبق مادهی  15قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب شهریورماه 1314
مجلس شورای اسالمی مقرر شده است آییننامهی اجرایی قانون مزبور توسط هیأت عالی گزینش
و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترك آموزش و پرورش و
امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسالمی برسد .در اجرای مادهی مزبور آییننامهی فوقالذکر
در مردادماه  1311به تصویب جلسهی مشترك کمیسیونهای یادشدهی مجلس رسیده و ظاهراً
بدون مالحظهی شورای نگهبان و اظهار نظر دربارهی آن طی نامهی شمارهی  2391مورخ
 1311/9/31در اجرای اصل  123قانون اساسی با امضای رییس مجلس شورای اسالمی برای
رییسجمهور فرستاده شده است و این جانب نیز به حکم قانون طی نامهی شمارهی  43854مورخ
 1311/1/11دستور اجرای آن را دادهام .ولی مسألهای که در اینجا مطرح است و خواستم نظر
شورای محترم نگهبان را بدانم این است که مصوبهی کمیسیون مشترك یا جلسهی مشترك
کمیسیونها چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبهی مجلس دارد یا طبع آییننامهی اجرایی از
نوع آییننامههای دولتی؟ طبق اصل  64قانون اساسی کلیهی مصوبات مجلس شورای اسالمی باید
به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین
شرع مورد بررسی قرار گیرد ،در مواردی هم که طبق اصل  58قانون اساسی تصویب برخی از
قوانین بهصورت آزمایشی یا تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته
به دولت بهطور دایم به کمیسیونها تفویض میشود باید مصوبهی کمیسیون به شورای نگهبان
ارسال شود .بنابراین اگر ارجاع تصویب آییننامهی اجرایی به کمیسیون داخلی مجلس علیرغم
اسم آن طبع و خاصیت مصوبهی قانون را داشته و از نوع اول باشد میبایست به شورای نگهبان
ارسال گردد که چنین چیزی صورت نگرفته است .ولی اگر کمیسیونهای داخلی از سوی مجلس
مأموریت پیدا کردند که آییننامهی اجرایی قانونی را تهیه کنند ،بهنحویکه طبق اصل  135ممکن
است هیأت دولت یا یکی از وزرا چنین مأموریتی پیدا نمایند ،در این صورت اوالً این سؤال مطرح
است که آیا غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مذکور در اصل
 ،135حق وضع آییننامه به معنای خاص آن را دارد و مجلس میتواند حق وضع و تصویب
آییننامه را با داشتن طبع آییننامهی اجرایی با همان ماهیت و آثاری که آییننامهی اجرایی دارد به
غیر از هیأت وزیران و یا یکی از وزرا و یا کمیسیونهای مشترك متشکل از چند وزیر واگذار
نماید؟ ثانیاً اگر چنین امری مجاز باشد چه مرجعی صالحیت و بررسی آییننامهی مزبور را از
لحاظ عدم مغایرت با قوانین و موازین شرع دارد؟ ذیل اصل  135مقرر میدارد که تصویبنامهها و
آییننامههای دولتی باید به اطالع مجلس شورای اسالمی برسد ،که اگر آنها را بر خالف قوانین
دید ،جهت تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد .اصل  111قانون اساسی نیز قضات دادگاهها را از
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اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود
اختیارات قوهی مجریه است منع کرده و ابطال آنها را با دیوان عدالت اداری دانسته است ،اصل
 113نیز مرجع رسیدگی شکایات مردم از آییننامههای دولتی را دیوان عدالت اداری دانسته است،
حال آیا آییننامههای دولتی مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس میتواند مورد کنترل و ممیزی
رییس مجلس یا دیوان عدالت اداری قرار بگیرند؟ یا در صورت مخالف بودن با موازین شرع و
قانون ،قضات از عمل کردن به آنها خودداری نمایند؟ با وجود اینکه در هر سه مورد آییننامهی
دولتی مورد تصریح قرار گرفته و اطالق آییننامهی دولتی به مصوبهی کمیسیون مجلس صحیح به
نظر نمیرسد .اگر همانگونهکه در شق اول بیان شد برای این نوع مصوبات کمیسیونها نتوان
خاصیت مصوبهی قانونی قایل شد ،به شورای نگهبان هم فرستاده نخواهد شد همانطوریکه عمالً
چنین شده است و نتیجتاً هیچ کنترلی در زمینهی انطباق یا عدم انطباق آنها با موازین شرع و قانون
اساسی و قوانین عادی وجود ندارد .چنانچه صالح میدانید شورای محترم نگهبان موضوع را
بررسی نموده و تفسیر خود را از اصول قانون اساسی مربوطه در خصوص سه مسئلهی زیر اعالم
فرمایند .1 :آیا ارجاع وضع و تصویب آییننامهی اجرایی قانون به کمیسیون یا کمیسیونهای داخلی
مجلس صحیح است؟  .2در صورت صحت ،آیا این نوع مصوبات کمیسیونها مانند سایر مصوبات
مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود یا خیر؟ و در صورت عدم لزوم ارسال به شورای
نگهبان ،آیا رییس مجلس شورای اسالمی یا دیوان عدالت اداری میتوانند آنها را مورد بررسی قرار
دهند یا خیر؟  .3آیا این گونه مصوبات کمیسیونها مشمول مصوبات مجلس موضوع اصل 123
قانون اساسی میباشند و رییسجمهور طبق اصل مزبور موظف است آنها را امضا و برای اجراء در
اختیار مسئوالن قرار دهد با اینکه مورد رسیدگی و اظهار نظر شورای نگهبان قرار نگرفته است؟
رییس جمهوری اسالمی ایران

نظر تفسیری شمارهی  15/21/12/48مورخ  1315/1/28شورای نگهبان به شرح ذیل اعالم گردید:
«ارجاع تصویب آییننامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خالف اصل  135قانون اساسی است».
با توجه به نظریهی تفسیری شورای نگهبان در پاسخ به استفساریهی رییسجمهور وقت و اعالم
مغایرت ارجاع تصویب آییننامه به کمیسیونهای مجلس ،این پرسش مطرح گردید که آیا
آییننامههای مصوب کمیسیونهای مجلس که قبل از صدور نظریهی تفسیری شورای نگهبان
تصویب شدهاند معتبر میباشند؟
موضوع به شرح ذیل توسط رییس مجلس از شورای نگهبان استفسار شد:
شماره – 3995 :ق

حضرت آیتاهلل جنتی

تاریخ9378/3/98 :

دبیر محترم شورای نگهبان

سالم علیکم .همانگونهکه مستحضرید ،به موجب مادهی ( )15قانون گزینش معلمان و کارکنان
آموزش و پرورش مصوب شهریورماه  1314مجلس شورای اسالمی ،مقرر گردیده که آییننامهی
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اجرایی آن به تصویب کمیسیون مشترك آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس
برسد که به همین نحو عمل شده است و آییننامهی مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترك
توسط این جانب به ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابالغ گردیده است .از سوی دیگر اخیراً
در استعالمی که از ناحیهی ریاست جمهوری در خصوص موضوع از شورای محترم نگهبان بهعمل
آمده ،شورای محترم ،ارجاع تصویب آییننامه را به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس بر خالف
اصل ( )135قانون اساسی دانسته است .اینک خواهشمند است با توجه به اینکه شورای محترم
نگهبان در هنگام بررسی قانون گزینش معلمان که متضمن مادهی ( )15آن به شرح فوقاالشعار
بوده است ،آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداده است و روال قانونی آن و تصویب و اجرای
آییننامهی اجرایی وفق مادهی ( )15طی شده است ،آیا نظریهی اخیر شورای محترم نگهبان عطف
به ماسبق نیز میگردد یا اینکه اعتبار آییننامهی مورد بحث به قوت خود باقی خواهد بود؟
رییس مجلس شورای اسالمی

در مقام پاسخ به استفساریهی فوق ،نظریهی تفسیری شمارهی  15/21/4511مورخ 1315/3/29
شورای نگهبان به شرح ذیل اعالم گردید:
«چون مادهی ( )15قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان
گذشته و مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است ،فلذا مادهی مزبور قانونیت دارد و
قابل اجرا میباشد بالطبع اعتبار آییننامهای که بر مبنای مادهی مذکور به تصویب رسیده است به
قوت خود باقی است»( .مجموعهی اساسی ( ،)1361تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و
مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،چ دوم ،ص )191
 .65با توجه به نظریهی شورای نگهبان ،این شورا مغایرت قوانین و تصویبنامهها و آییننامهی مخالف
با موازین اسالم را به استناد اصل  4قانون اساسی اعالم داشته است .شورای نگهبان در نظریهی
شمارهی  1653در پاسخ به استفساریهای که در  1391/1/28از جانب شورای عالی قضایی ارائه
شد ،اظهار داشت« :مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که بهطور اطالق کلیهی قوانین و
مقررات در تمام زمینهها باید مطابق با موازین اسالم باشد و تشخیص این امر به عهدهی فقهای
شورای نگهبان است .بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا میگردد و شورای
عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسالم میداند جهت بررسی و تشخیص مغایرت و مطابقت با
موازین اسالمی برای فقهای شورای نگهبان ارسال دارند» .خألیی که در اینجا احساس میشود این
است که شورای نگهبان تاکنون بهطور صریح نسخ قوانین عادی مغایر با قانون اساسی را اعالم
نداشته است .ولی به هر حال در اینجا استناد به نسخ ضمنی مانعی ندارد.
 .62تبصرهی  1مادهی  191آییننامهی داخلی مجلس شورای اسالمی مقرر میدارد« :دولت باید حداقل
شش ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن ،اقدام
قانونی الزم را معمول دارد».

تأملی دربارهی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان

15

منابع و مآخذ
امامی ،محمد؛ استوار سنگری ،کورش ( ،)1361حقوق اداری ،تهران :میزان ،چ پانزدهم ،ج .1
انصاری ،ولیاهلل ( ،)1311کلیات حقوق اداری ،تهران :میزان ،چ دوم.
ایمانی ،عباس؛ قطمیری ،امیررضا ( ،)1355قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی ،تهران :نامهی
هستی ،چ اول.
تقیزاده ،جواد ( ،)1362-1361مجموعه مقاالت اساسیسازی حقوق ،جزوهی درسی مقطع
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران ،نیمسال دوم تحصیلی.
دانشپژوه ،مصطفی ( ،)1356مقدمهی علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسالم ،تهران:
سمت ،چ اول.
سنجابی ،کریم ( ،)1311حقوق اداری ایران ،تهران :مهر آیین ،چ سوم.
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلسهی
بیستونهم تا چهلویکم ( ،)1396تهران :ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی
مجلس شورای اسالمی ،چ اول ،ج .3
طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ( ،)1361حقوق اداری ،تهران :سمت ،چ شانزدهم.
فاورو ،لویی ( ،)1355دادگاههای قانون اساسی ،ترجمهی علیاکبر گرجی ازندریانی ،تهران:
میزان ،چ اول.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1351کلیات حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چ سوم.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1358مقدمهی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،تهران :شرکت
سهامی انتشار ،چ پنجاهویکم.
مجموعهی اساسی ( ،)1361تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت
حقوقی ریاست جمهوری ،چ دوم.
مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی
 ،)1351( 9381-9351تهران :مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،چ اول.
مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی9379- 9327 ،
( ،)1358دورهی سوم ،تهران :دادگستر ،چ اول.
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مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی ( ،)1352دورهی
ششم ،سال دوم ،تهران :مرکز تحقیقات شورای نگهبان -دادگستر ،چ اول.
مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی ( ،)1353دورهی
ششم ،سال سوم ،تهران :مرکز تحقیقات شورای نگهبان -دادگستر ،چ اول.
مدنی ،سید جاللالدین ( ،)1314حقوق اساسی تطبیقی ،تهران :گنج دانش ،چ اول.
مدنی ،سید جاللالدین ( ،)1399حقوق اساسی در جمهوری اسالمی ایران ،تهران :سروش،
چ اول ،ج .4
مدنی ،سید جاللالدین ( ،)1314مبانی و کلیات علم حقوق ،تهران :همراه ،چ سوم.
مهرپور ،حسین ( ،)1351مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دادگستر ،چ اول.
هاشمی ،سید محمد( ،)1352حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :میزان ،چ هفتم ،ج .2
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حكومت اسالمي ،معيار تشخيص و شاخصههاي عملي
محمدجواد ارسطا ،*1علي بهادري جهرمي

**2

 .1استاديار دانشکدهي حقوق پرديس فارابي دانشگاه تهران ،قم ،ايران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي پرديس فارابي دانشگاه تهران ،قم ،ايران
پذيرش5313/7/8 :

دريافت5317/55/51 :

چكيده
حکومت اسالمي محوريترين موضوع انديشه سياسي اسالم است كه اسالم شناسان از مناظر
گوناگوني به آن نگريستهاند .با وجود اين ،همچنان معيار واحد و روشني به منظور تشخيص و
قضاوت دربارهي اسالمي بودن يا نبودن يك حکومت وجود ندارد.
از سوي ديگر ،براي تشکيل حکومت اسالمي در عرصهي عمل يا حركت حکومتهاي موجود در
جوامع اسالمي به سمت الگوي مطلوب خود ،بايد شاخصههايي اجرايي از متن شريعت استخراج
كرد تا راهگشاي حکمرانان و مردم در تحقق عملي حکومت اسالمي باشند .اين مقاله با هدف
استخراج اين معيار نظري و همچنين شاخصههاي اجرايي و عملي آن ،سعي كرده است با مراجعه
به منابع اسالمي و بهرهگيري از روش تحليلي به اين مهم دست يابد.
در اين زمينه بهنظر ميرسد حکومتي را ميتوان اسالمي ناميد كه در صدد اجرايي كردن تمامي ابعاد
شريعت اسالم در سطح جامعه باشد؛ به تعبير ديگر ميتوان از آن با عنوان اصل «حاكميت شريعت»
در حکومت اسالمي ياد كرد.
تحقق عملي و واقعي حاكميت شريعت نيز در گرو وجود سه شاخصه است -1 :لزوم قانونگذاري
منبعث يا در چارچوب شرع -2 ،مشروعيت حاكم و هيأت حاكمه؛ و در نهايت  -3شيوهي
حکمراني شرعي يا اسالمي.

کليدواژهها :حاكميت الهي ،حاكميت شريعت ،حکمراني ،حکومت اسالمي ،مشروعيت.

* E-mail: arasta@bou.ac.ir
** نويسندة مسئول

E-mail: a.bahadori.j@gmail.com
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مقدمه
ضرورت تشکيل حکومت اسالمي امري است كه غالب اسالمشناسان بر آن تأكيد ويژهاي
دارند .از سوي ديگر ،كثرت جوامع اسالمي نيز اهميت موضوع حکومت اسالمي به عنوان
ساختارهايي كه امور عمومي و سياسي اين جوامع را ساماندهي و مديريت ميكنند ،دو چندان
ميسازد.
اما حركت به سمت تشکيل حکومتهاي اسالمي يا حتي بازشناسي حکومتهاي اسالمي
از غير اسالمي ،مستلزم وجود معيارهايي به منظور تمايز اين دو از يکديگر است .معيار اسالمي
بودن يك حکومت ،بايد با توجه به مفهوم و جايگاه حکومت مشخص شود و از سوي ديگر
مستخرج از انديشه اسالمي باشد .پس از روشن شدن معيار اسالمي بودن حکومتها ميتوان
در خصوص حکومتهاي مختلف و وضعيت آنها نسبت به دين اسالم تحليلهايي را ارائه كرد
تا بتوان در مراحل بعدي در مورد ساير موضوعات مرتبط با مسئلهي حکومت در اسالم،
همچون وظيفهي مردم در قبال حکومتهاي اسالمي يا غيراسالمي ،ماهيت دستورها و
فرمانهاي حکومتي و موضوعاتي از اين دست اظهار نظر كرد.
بايد توجه داشت تحقق عملي حکومت اسالمي و سنجش ميزان تطابق حکومتها با آنچه
اسالم از يك حکومت مدنظر يا انتظار داشته ،در گرو استخراج شاخصههايي عيني و عملي از
معياري است كه مالك اسالمي يا غيراسالمي دانستن يك حکومت به شمار ميرود .اين
شاخصهها با توجه به معيار استخراج شده و از متن منابع ديني قابل استخراجاند و تکليف
حکومتها و همچنين مردم مسلمان را با وضوح بيشتري نمودار ميسازند.
اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين پرسش است كه چه حکومتي را ميتوان اسالمي
دانست و معيار يا ضابطهي اسالمي بودن يك حکومت چيست؟ در مرحلهي بعد و با اتکا به
اين معيار ،گام دوم ارائهي شاخصههايي اجرايي و عيني بهمنظور نمودار ساختن روش تحقق
حکومت اسالمي در عرصهي عمل خواهد بود .بدين منظور از روش تحقيقات كتابخانهاي
استفاده و سعي شده است با مراجعه به آثار و نظرهاي اسالمشناسان ،ديدگاههاي ايشان در
مورد موضوعات مقاله استخراج و از منظر حقوقي تحليل شود.
در اين مقاله نخست مفهوم حکومت و سپس با تبيين مفهوم اسالم به منزلهي فصل مميز
حکومت اسالمي از ساير انواع حکومت ،مفهوم و وجه تمايز حکومت اسالمي از ديگر
حکومتهاي موجود تبيين ميشود .در ادامه با تبيين محتوا و مباني حکومت اسالمي ،بايد ماهيت
اين حکومت و محتواي آن روشن شود تا مشخص گردد الزمهي اسالمي دانستن يك حکومت
چيست .در مرحلهي آخر بهمنظور روشن شدن نحوهي اعمال حکومت اسالمي و نمودار ساختن
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شاخصههاي اجرايي آن براي حکام و فرمانبرداران ،شاخصههايي از متن منابع ديني استخراج
ميشود تا روشن گردد در عرصهي عمل چگونه يك حکومت اسالمي ميتواند تحقق پيدا كند يا
حركت آن بايد در چارچوب چه ضوابطي باشد يا در راستاي چه شاخصههايي طراحي شود.
وجود معياري مشخص بهمنظور تشخيص حکومتهاي اسالمي از غيراسالمي امري
ضروري است كه ميتواند ضابطهاي در اختيار محققان و انديشمندان قرار دهد تا امکان تمييز
اين حکومتها را از يکديگر داشته باشند .از سوي ديگر ارائهي شاخصههاي اجرايي و عيني
حکومت اسالمي كه ناظر بر جنبهي عملي و تحققيافتهي حکومت است ،بهترين راهنما براي
مردم و حاكمان كشورها و ملتهاي مسلمان در راستاي تشکيل ،اصالح و تعالي حکومتهاي
اسالمي خواهد بود .در اين راستا هرچند آثار و كتابهاي متعددي به موضوع حکومت
اسالمي ،تعريف ،بايستهها و ابعاد مختلف آن پرداختهاند ،اما نوآوري اين مقاله نسبت به ساير
پژوهشهاي علمي در اين زمينه استخراج اين معيار نظري و همچنين شاخصههاي اجرايي آن
از آراي فقها و ارائهي روشن و منسجم آنهاست.

 .1چارچوب مفهومي
پيش از تحليل انديشهي سياسي اسالمي بهمنظور استخراج معيار اسالمي بودن حکومتها
و شاخصههاي اجرايي آن در عرصهي عمل ،آشنايي با مفاهيم پايهاي بحث ضروري است .اين
امر در سه محور آشنايي با مفهوم حکومت ،اسالم و در نتيجه تعريفي اجمالي و اوليه از مفهوم
حکومت اسالمي ارائه ميشود.

 .1-1مفهوم حكومت
واژهي حکومت از مادهي «حکم» گرفته شده كه در زبان عربي در مفاهيم منع و بازداشتن
جهت اصالح (راغب اصفهاني ،)212 :1112 ،جلوگيري از ظلم و ستم ظالم (ابنمنظور،1111 ،
ج  )111 :12و كار محکم و استوار (مهيار ،1111 ،ج  )21 :2به كار رفته است.
براي روشن شدن مفهوم حکومت در نگاه حقوق عمومي بايد جايگاه اين مفهوم در ميان
ساير مفاهيم حقوق عمومي روشن شود .در اين راستا بايد گفت ،به عرصهي ظهور رسيدن
دولت-كشور يا همان جامعهي سازمانيافتهي سياسي كه از ساير جوامع قابل بازشناسي باشد،
نيازمند وجود سه عنصر سرزمين ،ملت و قدرت سازمانيافتهي سياسي است (قاضي.)55-51 :1325 ،
به بيان ديگر دولت-كشور مجموعهاي از گروههاي انساني است كه در حيطهي جغرافيايي
مشخص جامعهاي سياسي تشکيل دهند و قدرتي برتر بر همهي افراد آن حاكم باشد و در آن
حفظ نظم عمومي را سازماني مجهز به اقتدار اجتماعي بر عهده داشته باشد (قاضي.)193 :1323 ،
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موجوديت عيني اين سازمان مجهز به اقتدار اجتماعي را حکومت گويند (قاضي.)51 :1325 ،
حکومت كردن در معناي موسع خود به مفهوم فرمانروايي يا كنترل ديگران است كه بر اين
اساس حکومت شامل هر سازِكاري است كه بهوسيلهي آن فرمانروايي محقق ميشود .اين
سازِكار بهطور معمول در نهادهاي گوناگون اجتماعي مانند خانواده ،مدرسه و شركتها
مالحظه ميشود ،اما حکومت در مفهوم سياسي خود به فرايند رسمي و نهادينهاي اشاره دارد
كه در سطح ملي عهدهدار حفظ نظم و تسهيل اقدامات جمعي است و كاركرد اصلي آن در سه
حوزهي تقنين ،اجرا و قضا قابل مطالعه است (هيوود .)31-31 :1321 ،حکومت در اين نگاه،
ساختار ابزاري دولت است كه از مجموعهي مقامات ،سازمانها ،نهادها و تشکيالت گوناگون
تشکيل ميشود و قدرت برتر سياسي كه مافوق آن قدرتي موجود نيست بهوسيلهي آن اعمال
ميگردد (هاشمي112-111 :1391 ،؛ وفادار.)211 :1322 ،
بنابراين نهاد ،مقام و تشکيالتي كه در راستاي تحقق حاكميت سياسي در نظام اجتماعي
ايجاد ميشود و بهدنبال حفظ نظم عمومي و جلوگيري از هرج و مرج سياسي است ،حکومت
نام ميگيرد و يا حکومت مجموعهي علل و عواملي است كه به اعمال قدرت برتر سياسي
اقدام ميكند( .پروين -اصالني )1(.)121 :1391 ،اين تشکيالت داراي نهادهاي سياسي مانند
قوهي مقننه ،قوهي قضائيه و قوهي مجريه است و دولت از طريق اين نهادها اعمال حاكميت
ميكند (عميد زنجاني ،1121 ،ج .)12 :1
در مقام جمعبندي تعاريف ،ميتوان گفت حکومت مجموعهي ساختارها و نهادهايي است
كه در يك كشور اعمال حاكميت ميكنند.

 .2-1مفهوم حاكميت
همانگونهكه مالحظه شد حاكميت عنصر اصلي و تأثيرگذار در تبيين مفهوم حکومت و
تمايز ميان حکومتهاي مختلف است ،چراكه ويژگي اصلي حکومت ،اعمالكننده بودن
حاكميت است .ازاينرو تبيين دقيقتر وجه مميز حکومت اسالمي از ساير انواع حکومتها
منوط به ارائهي درك درستي از حاكميت بهعنوان محتوا و درونمايهي حکومت است.
مقصود از حاكميت همان قدرت برتر و واالتري است كه هيچ قدرت قانوني ديگري بر آن
برتري ندارد (عميد زنجاني ،1121 ،ج  )13 :1و گفته ميشود اصل قدرت و يا قدرتِ نامحدود
است (هيوود .)55 :1321 ،اين قدرت بر مبناي دو عامل اجبار و اعتقاد استوار ميشود .اجبار
مجموعه عوامل بيروني است كه فرد را به تبعيت از اجتماع وادار ميكند كه تبليغات سياسي،
اجبار فيزيکي و اقتصادي و حزبي از جمله نمونههاي آن محسوب ميشود .در مقابل ،گاهي
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اعتقاد به مشروعيت قدرت سياسي به اطاعت مردم و پذيرش اوامر و نواهي حکومت منجر
ميشود كه اين امر نيازمند پذيرش نظريهي حاكم بر قدرت سياسي است (قاضي.)11-55 :1325 ،
اما مركز توليد و منشأ اقتدار يا مشروعيت اين قدرت برتر چيست؟ آيا همهي جوامع اين
قدرت را از منشأ واحدي ميدانند يا براي آن ريشههاي متعددي ذكر ميكنند؟ مردم چرا از اين
قدرت برتر تبعيت ميكنند؟ و علل تحميل حاكميت چيست؟
پاسخگويي به پرسشهاي مذكور عالوهبر آشکار كردن منشأ حاكميت كه عامل اعتقاد مردم
به مشروعيت حکومتهاست ،محتوا و ساختار حکومت را نيز بيان ميدارد؛ چراكه پذيرش
هريك از مباني حاكميت ،شيوهي خاصي از حکومت و شيوهي اجرايي شدن آن را اقتضا ميكند.

 .3-1مفهوم اسالم
همانگونهكه پيش از اين نيز بيان گرديد قيد «اسالمي» فصل مميز بين حکومتهاي اسالمي
و غيراسالمي تلقي ميشود.
اسالم در لغت از ريشهي «س ل م» به معناي صحت ،عافيت و در مقابل خصومت است
(مصطفوي ،1352 ،ج  )122 :5و در باب افعال در معناي انقياد (موسى ،بيتا ،ج ،)1252 :2
طاعت و بندگي ،فرمانبرداري و تسليم شدن بهكار رفته است .در ادبيات فارسي نيز اسالم در
مفاهيم گردن نهادن ،اسالم آوردن (دهخدا :1313 ،اسالم) ،تسليم شدن ،فرمان بردن (معين،
 :1322اسالم) ،داخل شدن در صلح و آشتي و پذيرفتن دين اسالم (عميد :1329 ،اسالم)
استعمال شده است.
اصطالح اسالم كه به آيين و شريعت آسماني يا دين آسماني خاصي اطالق

ميشود)2(،

(هاشمي شاهرودي و ديگران ،1125 ،ج  ،)122 :1در دو معناي عام و خاص قابل مطالعه
است .منظور از اسالم در معناي عام همهي شريعتهاي الهي را در بر ميگيرد )3(.اما اسالم در
مفهوم خاص ،به كاملترين آموزههاي الهي براي سعادت ابناي بشر گفته ميشود كه توسط
خداوند متعال و از طريق پيامبر اكرم ،حضرت محمد (ص) به مردم ابالغ شده است؛ به بيان
ديگر اسالم دين يگانه نزد خداوند و مجموعهي دستورهايي است كه از طرف حضرت حق و
بهوسيله پيامبر خاتم به انسان رسيده است ،هر كس غير از آن را انتخاب كند از او پذيرفته
نخواهد شد و هر كس به طريقي غير از طريق اسالم عمل كند ،در سراي آخرت زيانکار
خواهد بود (مظفر.)55 :1321 ،
در مقام جمع بين تعريف عام و خاص از اسالم ميتوان گفت كه اسالم نام دين خداست
كه يگانه است و همهي پيامبران نيز بر اين دين مبعوث شدهاند ،در حالي كه صورت جامع و
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كامل دين خدا توسط خاتم پيامبران حضرت محمد بن عبداهلل (ص) به انسانها ابالغ گرديد و
از اين مسير جريان نبوت خاتمه يافت (مطهري ،بيتا ،ج .)225 :2
آموزههاي دين اسالم كه تحت عنوان شريعت از آنها ياد ميشود )1(،عقيده و كرداري است كه
خداوند براي تنظيم زندگي انسان مقرر فرموده و مردم مکلف به عمل به آن هستند (قرشي،1112 ،
)5(.)151-151

ج  .)15 :1و آن را شامل عقايد ،اخالق و احکام دانستهاند (راغب اصفهاني:1112 ،
برنامههاي اعتقادي اسالم كه از آنها به «اصول دين» تعبير ميگردد ،با سالمسازي افکار و
اعتقادات انسان در ارتباط است و انسان موظف است اين امور را با دليل بپذيرد و به آنها يقين
داشته باشد .دستهي دوم دستورهاي عملى دين است كه «فروع دين» يا «احکام» ناميده مىشود.
اين برنامههاي عملي وظيفهي انسان را نسبت به اموري كه موظف به انجام و يا ترك آن است
روشن ميكند .دستهي سوم شامل مسائل روانى و رفتارى ميگردد كه «اخالق» نام دارد و علم
اخالق عهدهدار بيان آن است .علم اخالق نيز علمى است كه صفات نفسانى خوب و بد و
اعمال و رفتارهاى اختيارى متناسب با آنها را معرفى ميكند و شيوهي تحصيل صفات نفسانى
خوب و انجام اعمال پسنديده و دورى از صفات نفسانى بد و اعمال ناپسند را نشان ميدهد
(نراقي .)32 :1311 ،شايان ذكر است كه بنابر انديشهي اسالمي ،عمل به مجموعه دستورهاي
وارده در شريعت موجب سعادت انسان ميگردد و الزمهي تحقق كامل اهداف دين اسالم عمل
به همهي اوامر رسيده از ناحيهي باري تعالي و ترك تمام نواهي است .در تبيين اين عبارت
بايد گفت كه همهي برنامههاي الهي حافظ منافع مادي و معنوي انسان است؛ اين در حالي
است كه در ظاهر برخي از اين دستورها با اميال و خواستههاي انسان مطابقت ندارد ،اما از آنجا
كه همهي الزامات شرعي اعم از عقيدتي ،اخالقي و فقهي (به معناي خاص آن) از ناحيهي
خداوند متعال ميباشد ،هيچگونه تجزيه و تقسيمي در آن امکانپذير نيست و همهي آنها الزام
آورند (مکارم شيرازي و ديگران ،1311 ،ج  .)132-131 :11اين امر در آيات قرآن كريم نيز
تصريح شده است (قرائتي ،1323 ،ج  ،355 :5و ج .)151 :1

 .2معيار اسالمي بودن حكومت
پس از آشکار شدن مفهوم واژههاي «حکومت»« ،حاكميت» و «اسالم» ميتوان گفت
حکومت اسالمي ساختارهايي براي اعمال حاكميت مورد نظر دين اسالم است .به بيان دقيقتر
حکومت كه ساختارهايي است كه از طريق آن اعمال حاكميت سياسي انجام ميگيرد ،هنگامي
اسالمي خواهد بود كه در آن حاكميت سياسي مورد نظر اسالم اعمال شود.
بنابراين معيار تشخيص حکومت اسالمي از غيراسالمي در گرو تحليل حاكميت از منظر
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اسالم خواهد بود و تنها حکومتي را ميتوان اسالمي دانست كه حاكميت در آن متعلق به
صاحب اصلي حاكميت از منظر اسالم باشد.

 .1-2حاكميت الهي ضرورت اسالمي بودن حكومت
به منظور مطالعهي ريشهي قدرت برتر در حکومت اسالمي ،بايد به مباحث حوزهي
اعتقادي اسالم مراجعه نمود؛ چراكه موضوع مبناي حاكميت و صاحب آن در بخش اعتقاديات
طرح شده و از جمله لوازم اعتقاد به دين اسالم تلقي ميگردند .با مراجعه به مباني كالمي ناظر
به مباحث اعتقادي دين اسالم ،مشخص ميگردد كه حاكميت در حکومت اسالمي اختصاص
به خداوند متعال دارد و ريشه قدرت برتر در اين حکومت در ارادهي باريتعالي نهفته است و
اين حق انحصاري تنها متعلق به اوست.
ريشهي حاكميت الهي را ميتوان در شئون مختلف جنبههاي اعتقاد مسلمانان به توحيد از
جمله توحيد ذاتي ،توحيد در ربوبيت ،توحيد در خالقيت و توحيد در عبادات جستوجو كرد
كه در نهايت به توحيد در حاكميت منجر مي شود (كعبي .)2-1 :1392 ،براساس توحيد ذاتي،
خداوند يکي است و هيچ مانندي براي او تصور نميگردد .بر همين اساس هر فعل و حركتي
در جهان از سوي او رخ ميدهد و هيچ چيز بدون اذن او داراي اثر نيست و همهي اسباب به
ارادهي او مؤثر است (توحيد افعالي) (مطهري ،بيتا ،ج  .)113 :2ازاينرو تدبير عالم هستي اعم
از انسان و جهان در اختيار اوست؛ بهعبارت ديگر هنگاميكه خداوند آفريدگار هستي است،
مدبر و تدبير كننده امور آن نيز هست .بنابراين از آنجا كه خلقت ،آثار افعال و تدبير عالم
هستي در اختيار خداوند يکتاست ،حاكميت نيز منحصراً براي اوست.
به بيان ديگر از آنجا كه حاكميت منفك از تصرف در نفوس و اموال و ايجاد محدوديت براي
افراد نيست ،اين امور تنها در حيطهي اختيارات كسي است كه بر ديگران واليت و سلطنت دارد
و هر تصرفي غير از تصرف او تصرف باطل محسوب ميشود .از آنجا كه حق واليت ،تدبير و
سلطنت تنها در انحصار وجود باري تعالي است ،ذاتاً حق حاكميت نيز براي اوست و غير از او
هيچ موجودي از چنين اختياري بهرهمند نيست (رضواني ،1321 ،ج .)122 :1
در تفکر اسالمي حق سلطهي مطلقه و حاكميت بر همهي موجودات انحصاراً در اختيار
خداوند متعال است و تنها اوست كه ميتواند در تمام شئون مخلوقات تصرف كند چراكه به
مصالح دنيا و آخرت آنان آگاه است و براساس حکمت خويش جز به صالح موجودات حکم
نميكند .ازاينرو بر انسان واجب است تا در تمام زندگي خويش در برابر اين قدرت اليزال
سر تسليم فرود آورد(( )5منتظري ،1119 ،ج .)112 :1
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بر همين اساس خداوند متعال در آيات گوناگوني از قرآن كريم با اشاره به اين حقيقت،
انحصار حاكميت را متعلق به خويش ميداند )1(.عالوه بر اين ،به دو دليل عقلي وجوب اطاعت
از منعم و همچنين پيروي از راهنماييهاي خيرخواه نيز جهت اطاعت و پيروي از حاكميت
الهي استناد شده است( .منتظري ،1119 ،ج )111 :1
در نتيجه ميتوان گفت با تکيه بر مباني اعتقادي دين اسالم ،آيات قرآن كريم و مستند به
ادلهي عقلي ذكرشده ،حاكميت در حکومت اسالمي منحصراً در اختيار خداوند متعال قرار دارد
و اين امر معيار اصلي تمايز ميان حکومتهاي اسالمي و غيراسالمي به شمار ميرود.
به بيان ديگر مجموعه نهادها و ساختارهايي را كه بهدنبال تحقق حاكميت الهي در جامعه
هستند ميتوان حکومت اسالمي ناميد .درحاليكه ساير حکومتها قدرت برتر را از آن ديگران
از جمله مردم يا شخص پادشاه ميدانند و به دنبال تحقق خواستههاي آنان هستند .در نتيجه
حکومتي اسالمي است كه در صدد تحقق حاكميت الهي باشد و به تبع ،محتوا ،ساختار و روش
اعمال اين حکو مت نيز بايد متناسب با اين حاكميت شکل گيرد تا در عمل نيز حکومت ملتزم
به اعمال حاكميت الهي باشد.

 .2-2حاكميت شريعت ،طريقه اعمال حاكميت الهي و معيار اسالمي بودن حكومت
پس از آنکه روشن شد حاكميت در حکومت اسالمي متعلق به خداوند متعال است اين
سؤال در ذهن ايجاد ميشود كه طريقهي اعمال حاكميت الهي چگونه است؟ چراكه صرف
اعتقاد به تعلق حاكميت به خداوند متعال براي تحقق حکومت اسالمي كافي نيست و بايد
سازِكارهايي بهمنظور اعمال اين حاكميت وجود داشته باشد .از سوي ديگر از آنجا كه ذات
الهي اقتضاي جسمانيت ندارد و جسم بودن از صفات سلبي او بهشمار ميآيد ،بايد ديد
حاكميت او چگونه در جامعه محقق ميگردد؟
توضيح آنکه بر خالف تعداد اندكي از مسلمانان مانند خوارج كه در اثر نگرش سطحي به
دين ،اعمال حاكميت را نيز مخصوص خداوند متعال ميدانستند )2(،ساير فرق اسالمي بر اين
نکته متفقاند كه حاكميت الهي از طريقي غير از ارادهي تکويني او محقق ميگردد .اما طريقهي
اعمال اين حاكميت چيست؟ آيا او حاكميت خويش را به انسان تفويض كرده و خود صحنهي
اين جهان را ترك گفته است؟ آيا قدرت برتر فرمانروايي الهي به شخص يا گروه خاصي تعلق
دارد كه در خلقت از ديگران برتر و باالترند؟ يا راه و روش و شيوهاي بهمنظور اعمال اين
حاكميت ارائه شده است؟
در اين زمينه ميتوان گفت حاكميت شريعت و اجراي آن طريقه و راهکار اعمال حاكميت
الهي در حکومت اسالمي است .همانگونهكه پيشتر بيان شد ،شريعت مجموعهاي از احکام،
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مقررات و قواعد شرعي است كه خداوند متعال براي بندگان خود تشريع كرده و توسط پيامبر
خاتم به مردم ابالغ نموده و اين مجموعهي نظاممند عهدهدار هدايت تمام جوانب و زواياي
زندگي انسان است.
شريعت الهي يك هدف دارد و آن رساندن انسان و اجتماع به كمال واقعي او و يا به
تعبيري سعادت دنيا و آخرت است .از طرف ديگر همانگونهكه بيان شد حکومت اسالمي نيز
حکومتي است كه حاكميت در آن متعلق به خداوند بوده و ازاينرو تحقق آن منوط به اجراي
اوامر و فرامين الهي است .در نتيجه ميتوان گفت كه الزمهي تحقق حکومت اسالمي اجراي
شريعت يا همان حاكميت شريعت بهعنوان دستورهاي صادرشده از سوي خداوند متعال است.
بنابراين طريقهي اعمال حاكميت الهي يا الزمهي تحقق عنوان اسالمي بر يك حکومت،
ابتناي حکومت بر اصل اساسي حاكميت شريعت است .شايان ذكر است همانگونه كه پيشتر
نيز گفتيم ،شريعت مجموعهاي نظاممند و داراي ابعاد مشخص ميباشد كه تار و پود آن به هم
پيچيده است و دستيابي به اهداف آن و تحقق كامل آن منوط به اجراي كامل همهي ابعاد
شريعت اعم از اعتقاديات و مقررات اخالقي و احکام فقهي به معناي خاص آن است (سعيدي
شاهرودي .)19 :1322 ،ازاينرو تنها راه دستيابي به اهداف حکومت اسالمي و تحقق حاكميت
الهي در جامعه ،اجرايي كردن حاكميت شريعت در ابعاد مختلف آن است .شريعتي كه از
دعوت به توحيد آغاز گرديد و قوانين خود را بر مبناي آن پايهگذاري نمود و عالوهبر قوانين
عبادي و غيرعبادي ،معارف و اخالق را نيز بر آن افزود (طباطبايي ،1311 ،ج .)121-111 :1
بر اين مبنا ميتوان ادعا نمود حکومتي كه مبتني بر حاكميت خدا نباشد و رسالت خود را
اجراي شريعت الهي در جامعه نداند ،حکومت اسالمي محسوب نميگردد (فضلي،)21 :1321 ،
هرچند بهدنبال توجيه الهي و شرعي بودن قدرت خويش باشد .به تعبير دقيقتر اختالف اساسي
حکومتهاي اسالمي با حکومتهاي غيراسالمي اعم از دموكراتيك و استبدادي در آن است
كه در اين نوع حکومتها حاكمي كه منتخب مردم است يا براساس روشهاي ديگري مانند
پذيرش نظريهي وراثت به حکومت دست يافته است ،براساس خواست خويش يا در نهايت
بنابر خواست و اميال گروههاي انساني بر اموال و جانهاي مردم تصرف مينمايد ،درحاليكه
در حکومت اسالمي همهي مردم اعم از فرمانروايان و فرمانبران بايد خود را مقيد به
مجموعهي احکام ،اخالق و اعتقادات يا همان شريعت الهي بدانند و از اين نظر حکومت
اسالمي حکومت شريعت اسالم بر مردم است (خمينى.)13 :1123 ،
در مقام تحليل ،حکومتي را ميتوان حکومت اسالمي بهشمار آورد كه مبتني بر شريعت
اسالم باشد و هدف خود را تحقق شريعت اسالمي در تمامي ابعاد آن معرفي كرده باشد.
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 .3شاخصههاي عملي تحقق حاکميت شريعت
اما صرف صدق عنوان «اسالمي» بر يك حکومت ،به معناي مطلوب بودن آن نيست و اجراي
دستورهاي اسالمي در عرصههاي مختلف اجتماعي نيازمند وجود ساختارها و شاخصههايي عيني
در حکومت براي پياده شدن شريعت اسالم در عمل خواهد بود .چراكه بدون روشن كردن
شاخصههاي عملي و عيني حکومت مدنظر اسالم ،صرف بيان لزوم حركت در مسير شريعت،
هرچند در مقام نظر ميتواند راهگشاي محققان در تفکيك حکومتهاي اسالمي از غيراسالمي
باشد ،اما در مرحلهي عمل و تشکيل يا ادارهي حکومت اسالمي ،نميتواند ابعاد و اجزاي
حکومت مطلوب را بهروشني نمودار سازد و تضمينكنندهي تحقق واقعي شريعت در سطح
حکومتي باشد .ازاينرو نيازمند به استخراج شاخصههايي عينيتر خواهيم بود كه در مقام اجرا
قابل تشخيص و اجرا بوده و حاكميت عملي شريعت را تضمين كند.
در اين خصوص ،مطالعهي مجموعه تعليمات اسالمي بيانگر اين موضوع است كه خود
شريعت اسالمي براي تشکيل حکومت اسالمي يا اجرايي شدن شريعت در عرصهي حکومتي
شاخصههايي را بيان كرده است كه در زير به تبيين آنها خواهيم پرداخت.

 .1-3در چارچوب شرع بودن قانون ،اولين شاخصهي حاكميت شريعت
انسان موجودي مدني بالطبع است و نميتواند نيازهاي روزمرهي خويش را بدون تعامل با
ديگران در عرصهي اجتماعي برطرف كند .او براي تأمين نيازهاي اوليهي خويش مانند خوراك،
پوشاك ،مسکن ،دفاع و حفاظت از خويشتن نيازمند همراهي و مساعدت ديگران است .اين
نيازمندي مستلزم برقراري ارتباط و همکاري ميان افراد خواهد بود (صالحي.)99 :1391 ،
انسانها براي تنظيم اين ارتباط و تضمين دوام زندگي اجتماعي خويش نيازمند دستورالعملها
يا قوانيني هستند كه نقش تنظيمكننده را ايفا ميكند و ميزان بهرهمندي هر كس را براساس
استحقاق او روشن مينماي د .بدون قانون ،تحقق نظم در زندگي اجتماعي غيرممکن به نظر
ميرسد (جوادي آملي.)51 :1391 ،
براساس عقايد اسالمي ،تنها مرجعي كه حق وضع قانون را دارد خداوند متعال است و هر
قانوني كه از طريق وي صادر نشده باشد ،باطل و غير قابل استناد است .بنابراين قانون حقيقي
در حکومت اسالمي امر خداي متعال ميباشد (جوادي آملي .)22-21 :1321 ،اين امر مکرر در
قرآن كريم و روايات اهل بيت مورد استناد قرار گرفته است (مؤمن قمي55-51 :1321 ،؛
خميني .)11 :1123 ،بهعبارت دقيقتر خداوند متعال در آيات قرآن كريم انحصار قانونگذاري
را در اختيار خويش

ميداند)9(.
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بنابراين شريعت اسالم اقتضا ميكند كه در حکومت اسالمي قوانين الهي اجرا شود و اگر
كساني نيز به داليل مختلف معتقد به لزوم قانونگذاري بشري بهمنظور برنامهريزي براي اجراي
قانون يا قاعده گذاري در موضوعاتي كه خداوند متعال براي آنها قانوني وضع نکرده است يا
داليلي از اين دست باشند ،اين قانونگذاري يا برنامهريزي براي ادارهي جامعه نيز يا بايد صرف
بيان قوانين الهي باشد يا دست كم اين قوانين در چارچوب قوانين الهي ارائه شده و آنها را
نقض نکنند ،چراكه همهي افراد حتي رسول اكرم (ص) نيز تابع قانوني هستند كه توسط
خداوند متعال ارسال شده است(( )11خميني.)15 :1123 ،
حکومتي را كه در آن قانون الهي حاكم نباشد يا قوانيني بر خالف ارادهي الهي در آن اجرا
شود ،نميتوان حکومت اسالمي تلقي نمود ،چراكه الزمهي ابتناي حکومت بر شريعت اسالم
اجراي قوانين شريعت در سطح جامعه خواهد بود.

 .2-3مشروع يا الهي بودن حاكم دومين شاخصهي حاكميت شريعت
يکي ديگر از شاخصههاي تحقق شريعت الهي در حکومت اسالمي وجود حاكم صالح در
رأس قدرت سياسي است و فقها اصليترين ركن مشروعيتبخش به يك نظام اسالمي را
مشروعيت والي يا حاكم آن دانستهاند (سبحاني تبريزي)11(.)159 :1311 ،
در تبيين اين موضوع بايد گفت براساس انديشهي سياسي اسالمي اصل اوليه و اساسي در
زمينهي اعمال حاكميت و سلطهي افراد بر يکديگر اصل عدم واليت است )12(.براساس اين
اصل همهي انسانها با يکديگر برابرند و هيچكس بر ديگري حق هيچگونه سلطه و اعمال
قدرتي ندارد (مراغي ،1111 ،ج  .)555 :2علت اين امر آن است كه اوالً حاكميت مختص ذات
باري تعالي است و نميتوان ادعا كرد كسي غير از خدا داراي حاكميت باشد؛ ثانياً خداوند
انسان را موجودي مختار و آزاد آفريده است تا هر كسي بتواند سرنوشت خود را تعيين نمايد.
با توجه به مقدمات مذكور هيچ كس حق دخالت در هيچ يك از شئون زندگي ديگران را ندارد
(خميني ،1115 ،ج .)151 :2بنابراين در جريان واليت اصل بر عدم واليت است و غير از
خداوند متعال كسي بر ديگري واليتي ندارد (جوادي آملي.)119 :1391 ،
در نتيجه تنها كسي كه ميتواند فرد يا عدهاي را از حکم كلي عدم واليت خارج نموده و
براي آنان حق حکمراني قرار دهد خداوند متعال است (خميني .)25 :1123 ،در حقيقت
خداوند متعال براساس حکمت و تدبير خود در هدايت انسان به مسير سعادت ،گروههايي را
از اين اصل كلي خارج كرده و به آنها حق اعمال حاكميت در چارچوب شريعت اعطا كرده و
تولي اجراي شريعت الهي را به عهدهي آنان سپرده است.
شايان ذكر است كه مقصود از واليت در اين عبارت ،همان تصدي ادارهي امور حکومت و
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احکام الهي يا همان واليت تشريعي در چارچوب احکام شرعي است كه خداوند براي ادارهي
شئون اجتماعي و سرپرستي امت اسالمي گروههايي را مأمور به ادارهي امور مينمايد (طاهري،
 .)291 :1321پيامبران الهي اولين گروهي هستند كه حق واليت به آنها تفويض گرديده كه
آيات و روايات فراواني مؤيد اين معناست (جوان آراسته .)111-99 :1322 ،از منظر اماميه،
دستهي دوم امامان معصوم هستند كه با استناد به آيات قرآن كريم و روايات وارده در اين زمينه
عالوه بر پيشوايي ديني ،رهبري سياسي و اجتماعي امت را بر عهده دارند و همهي شئون
پيامبر اعظم (ص) (غير از شأن دريافت و ابالغ وحي) از جمله شأن حاكميت سياسي ايشان به
ائمهي معصومين (ع) واگذار گرديده و آن بزرگواران نيز از اصل عدم واليت خارج شدهاند
(جوان آراسته )13(.)111-115 :1322 ،بر اين مبنا مشروعيت حاكميت سياسي و واليت الهي در
عصر حضور پيامبر و امام معصوم تنها در اختيار آنان است( .منتظري ،1119 ،ج )123-111 :1
در دورهي غيبت امام معصوم نيز اصل عدم واليت همچنان به قوت خود باقي است و
هيچكس حق اعمال واليت بر ديگري را ندارد ،مگر آنکه شخصي با دليل شرعي از تحت اين
اصل خارج شده باشد .در اين خصوص غالب فقهاي اماميه معتقدند بررسي داليل عقلي و
نقلي بيانگر آن است كه بنابر اراده و تدبير خداوند متعال فقيهان جامعالشرايط در دورهي غيبت
امام معصوم (ع) وظيفه زعامت امت اسالمي را بر عهده دارند و استثنايي بر اصل عدم واليت
ميباشند (جوادي آملي-111 :1391 ،

)11(.)213

مطابق نظر ايشان ادارهي امور حکومت و

اعمال حاكميت نظام اسالمي در دورهي غيبت به داليل مختلف عقلي و نقلي به فقيه جامعالشرايط
واگذار گرديده است (خميني.)25-11 :1123 ،
شايان ذكر است حتي بر اساس انديشهي اهل سنت يا انديشهي ساير فقهاي اماميه نيز كه
معتقد به واليت مطلقهي فقيه در عصر غيبت نيستند ،لزوم مشروعيت حاكم و صدور جواز تصدي
اين سمت براي وي از سوي خداوند متعال ،امري ضروري و از لوازم حاكميت مطلق خداوند
است كه پيشتر به آن اشاره

شد)15(.

معتقدان به واليت فقيه نيز در فرض عدم دسترسي به فقيه

جامعالشرايط يا عدم امکان تصدي حکومت از سوي وي ،مؤمنين عادل (و يا در فرض عدم وجود
مؤمن عادل ،مؤمن غير عادل) را مجاز به تصدي حکومت دانسته و در حقيقت مجدداً بر لزوم
صالحيت صاحب حکومت از سوي خداوند متعال ،حتي در فرض عدم وجود يا عدم دسترسي به
فقيه جامع الشرايط تأكيد كردهاند (خميني ،1121 ،ج511 : 2؛ انصاري ،1111 ،ج .)315 : 9
بنابراين در انديشهي اسالمي و مبتني بر داليل شرعي ،يکي از شاخصههاي تشکيل
حکومت اسالمي حضور حاكم صالح در رأس حکومت است و در صورت عدم تصدي
شخص صالح در رأس حکومت ،نميتوان مدعي تشکيل حکومت اسالمي شد)15(.
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 .3-3شيوهي حكمراني اسالمي ،سومين شاخصهي حاكميت شريعت
صرف تصويب قانون در چارچوب شرع و انتخاب مجري يا حاكم صالح الزاماً به تحقق
حکومت مطلوب اسالمي منجر نخواهد شد و اجراي صحيح اين قانون نيز در عرصهي
عمل براي وصول به اهداف حکومت اسالمي امري ضروري است .اين امر مستلزم رعايت
برخي اصول ،معيارها و شيوههايي از سوي كارگزاران حکومت اسالمي در هنگام اعمال
حکومت يا حکمراني است كه مستخرج از شريعت اسالمي است و شيوهي اجرا و اعمال
حاكميت را مشخص مي نمايند (كعبي .)33 :1391 ،بهعبارت ديگر اجراي صحيح و كامل
اصل حاكميت شري عت ،عالوهبر ني از به قانونگذاري منبعث و در چارچوب شريعت و
حضور حاكم صالح در رأس حکومت اسالمي ،نيازمند اجراي قواني ن توسط مقامات عمومي
از طريقي است كه خداوند متعال به آن دستور داده و شري عت اسالمي مسير آن را مشخص
كرده است (منتظري ،1119 ،ج .)212 :5
توضيح آنکه فقها در بررسي شاخصهاي حاكميت شريعت در حکومت اسالمي اجراي
احکام الهي در جامعه مطابق با دستورهاي شريعت را از ملزومات مشروعيت حکومتهاي
اسالمي ميدانند و كيفيت اجراي وظايف مقامات عمومي در حکومت اسالمي را مقيد به
شرايط مندرج در شريعت الهي ميپندارند( .كعبي33 :1391 ،؛ فضلي25 :1321 ،؛ منتظري،
 ،1119ج  )29 :5براي نمونه ،عدالتورزي و اعطاي حقوق به صاحبان آن از جمله موضوعاتي
است كه در شيوهي حکمراني اسالمي بسيار بر آن تأكيد شده است و فقها ،حکمراني براساس
عدالت را امري الزامي معرفي نمودهاند (مکارم شيرازي و ديگران ،1311 ،ج 131 :3؛ منتظري،
 ،1119ج 292 :3؛ خميني .)21 :1123 ،يا بسياري از فقها ،معتقدند تحقق اهداف حکومت
اسالمي نيازمند به رعايت گزارههاي اخالقي در حکمراني از جمله رعايت تقوا و دوري از
هواهاي نفساني ،ترس از قيامت ،سادهزيستي و مردمي بودن ،عدم خودپسندي و تکبر ميباشد
و بدون رعايت گزارههاي اخالقي مذكور تحقق اين اهداف غيرممکن بهنظر

ميرسد()11

(محدثي .)55-11 :1392 ،اخذ مشورت در امور مختلف نيز يکي ديگر از شيوههاي حکمراني
اسالمي است كه وظيفه و تکليف شرعي مقامات عمومي محسوب ميگردد(( )12كعبي191 :1391 ،؛
منتظري ،1119 ،ج 23 :3؛ سبحاني .)115 :1311 ،اين امر موجب شده است كه برخي
اسالمشناسان عدم مطابقت اعمال مقامات حکومت با طرق شرعي را عامل غيراسالمي و
طاغوت دانستن حکومت معرفي كردهاند (احمدي طالشيان.)12 :1322 ،
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نتيجهگيري
بررسي راهکا ر تحقق حکومت اسالمي يا اسالمي دانستن يك حکومت ،در مرحلهي اول
مستلزم شناخت مفهوم حکومت اسالمي است« .حکومت اسالمي» عبارتي متشکل از دو واژهي
حکومت و اسالم است كه شناخت هر دو جزء اين عبارت براي تبيين مفهوم حکومت اسالمي
ضروري است .از يك سو حکومت به معناي نهادها و سازِكار اعمال حاكميت يا قدرت برتر
سياسي است و ريشهها و مباني توجيه حاكميت نيز محتوا و ساختارهاي حکومت را مشخص
ميكند .از سوي ديگر دين اسالم آييني آسماني است كه از طرف خداوند متعال بر حضرت
محمد (ص) بهمنظور هدايت و سعادت بشر در عرصههاي فردي و اجتماعي نازل شده و
مشتمل بر دستورهاي اعتقادي ،اخالقي و احکام عملي در همهي زمينههاي مرتبط با هدايت و
سعادت بشر است كه مطابق با انديشهي ديني دستيابي به سعادت منوط به عمل به تمامي
گزارههاي دين است .بر اين اساس حکومت اسالمي سازِكاري جهت اجراي نظريهي حاكميت
مورد پذيرش اسالم است.
انديشهي سياسي اسالم ،حاكميت را منحصر در ذات باري تعالي ميداند و قدرت برتر
بر اساس مباني توحيدي و اعتقادي در حکومت اسالمي در اختيار خداوند متعال است .راهکار
تحقق حاكميت خداوند در عرصهي نظر نيز عمل به دستورهاي خداوند يا همان اجراي
موازين شريعت خواهد بود.
به بيان ديگر حاكميت شريعت راهکار اعمال حاكميت الهي است .مقصود از شريعت نيز
مجموعهاي از بايستهها ،احکام ،مقررات و قواعد شرعي است كه خداوند متعال براي بندگان
خود تشريع نموده و توسط پيامبر خاتم به مردم ابالغ نموده و اين مجموعهي نظاممند عهدهدار
هدايت تمام جوانب و زواياي زندگي انسان است .از همين رو حکومت اسالمي حکومت
اجراي شريعت خداوند است و نه حکومت شخص و يا گروهي خاص و تنها حکومتي را
ميتوان اسالمي ناميد كه در صدد اجرايي كردن حاكميت شريعت باشد.
با مراجعه به منابع شرعي مشخص ميگردد شاخصههاي اجرايي شدن شريعت در سطح
حکومت يا راهکار عملي تحقق حکومت اسالمي در گرو تحقق سه محور؛ لزوم قانونگذاري
منبعث از شريعت ،مشروعيت حاكم و همچنين شيوهي حکمراني اسالمي و منبعث از شرع است
كه در صورت عدم تحقق اين شاخصهها در عمل ،نميتوان آن حکومت را به معناي واقعي كلمه
يك حکومت اسالمي كامل و مطلوب دانست .همچنين در صورتي ميتوان حکومت اسالمي را
در مسير رشد و ترقي قلمداد نمود و مدعي شد در حال حركت به سمت الگوي مطلوب خود
است كه در اين شاخصهها از انطباق بيشتري با موازين و دستورهاي اسالمي داشته باشد.
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يادداشتها
 .9البته اصطالح حکومت در حقوق عمومي در سه معنا به كار برده شده است :اوالً در معناي عمل
حکومت و رهبري؛ ثانياً در معناي رژيم سياسي و ارگانهايي كه عمالً سررشته فرمانروايي را در
يك كشور بهدست دارند ،به ويژه قوه مجريه؛ و ثالثاً در مفهوم نهادهاي سياسي و شيوهي اعمال
قدرت در قالببندي حقوقي .مطابق با تعريف سوم در حقيقت طريقه اعمال حاكميت در حکومت
متجلي ميگردد( .قاضي )111-112 :1325 ،مفهوم اصطالحي مورد نظر اين مقاله از واژه حکومت،
همين معناي سازمانها و نهادهاي اعمال حاكميت است.
 .7دين مجموعهاي از معارف عقيدتي ،احکام و قوانين عملي و دستورات اخالقي است كه در ابعاد
گوناگون خلقت انسان ،اعم از فردي و اجتماعي و مادي و معنوي ،با عقل و فطرت وي سازگار
است و از سوي خداوند متعال بهوسيله برترين بندگانش يعني پيامبران براي هدايت بشر و
رستگاري دنيا و آخرت وي ارسال گرديده است( .ابراهيمزاده آملي)21 :1391 ،
 .3در اين خصوص ميتوان گفت اسالم به معناي تسليم شدن در برابر امر پروردگار شامل همه آيينها
و شريعتهاي الهي ميشود و از شريعت نوح (عليه السالم) تا شريعت ختمي مرتبت را در بر
ميگيرد .بنابراين تعريف كه مستند به آيات قرآن است آيين حقيقي در پيشگاه خداوند متعال همان
تسليم شدن در برابر فرمان اوست و از اين منظر همه اديان الهي اسالم ميباشند (مکارم شيرازي و
ديگران ،1311 ،ج .)111 :2علت اين امر آن است كه گوهر و اصل همه اديان واحد است و دين
حقيقي در نزد خداوند متعال اسالم است (جوادي آملي.)21-21 :1321 ،
« .6شرع» در ادبيات عرب به مفهوم راه روشن و آشکار است و «شرعت له طريقاً» يعني راه را براي او
آشکار كردم .كلمه «شريعت» نيز از «شرع» گرفته شده و در معناي طريقه الهي به كار ميرود
(راغب اصفهاني )151 :1112 ،و به معناي طريقه واضح و آشکار نيز آورده شده است( .قرشي،
 ،1112ج )12 :1البته معاني ديگري نيز براي شرع آورده شده است .براي ديدن اين معاني ر.ك:
(هاشمي شاهرودي و ديگران ،1125 ،ج515-511 :1؛ ابن منظور ،1111 ،ج.)115 :2
 .5البته كساني همچون شهيد صدر ضمن تفکيك ميان عقيده و شريعت به عنوان دو عنصر اساسي در
تشکيل مفهوم اسالم ،عقيده را مجموعه مفاهيمي مانند وجود آفريدگار ،وجود مبدأ و معاد و
مسئوليت انسان در برابر خداوند متعال ميداند .در حالي كه تعبير ايشان از شريعت ،مجموعه
قوانين و نظاماتي را در بر ميگيرد كه بهوسيله پيامبر اكرم (ص) اعالم شده و تمام شئون حيات
بشر اعم از فکري و مذهبي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي را در بر ميگيرد( .فضلي)11 :1321 ،
 .4الزم به ذكر است بحث پيرامون حاكميت الهي در عرصهي سياسي و اجتماعي منصرف از حاكميت
تکويني خداوند است و به موضوع حاكميت تشريعي باري تعالي اشاره مينمايد .اين حاكميت كه
در عرصه تشريع و قانونگذاري مطرح است همچون اصل حاكميت الهي نامحدود و غيرمقيد و به
همه عرصههاي زندگي انسانها اعم از سياسي و اجتماعي نيز قابل تعميم بوده و در عرصههاي
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«حاكميت سياسي و اجتماعي» نيز مطرح ميگردد( .جوان آراسته)21-22 :1322 ،
 .7انعام ،51/انعام ، 52/كهف ،25 /الشورى ،11 -9 /غافر ،11/مائده ،11 -15 -11 /براي مشاهدهي اين
آيات ر.ك :خلخالى 359 :1122 ،؛ منتظرى ،1119 ،ج113 :1و.111
 .8در پاسخ به همين برداشت نادرست خوارج بود كه اميرالمؤمنين (ع) در يکى از خطبههاى خود
متذكر مىشود كه جمله «الحکم اِالّللّه» سخن حقى است كه خوارج از آن باطلى را اراده كردهاند و
آن اينکه براى مردم امام و امير الزم نيست؛ در حالى كه مردم بايد اميرى داشته باشند خوب يا بد»
(يعقوبي.)115-111 :1311 ،
 .1آيات زير بيانگر اين مفهوم است:
ـ «حکم [قانون و يا حکومت] تنها از آن خداوند است» «إِنِ الْحُکْمُ إِال هلل» (انعام)51 ،
ـ «همانا حکم تنها از آن اوست» «أَال لَهُ الْحُکْمُ» (انعام)52 ،
ـ «(اى پيامبر) بدانچه خدا نازل فرموده ،بين مردم حکم (يا حکومت) كن و هواهاى آنها را پيروى
مدار و از اينکه تو را نسبت به برخى از آنچه خدا بر تو فرود آورده به فتنه اندازند ،برحذر باش  ...آيا
اينان حکم جاهليت را مىطلبند و براى اهل يقين چه كسى در حکم بهتر از خداوند است؟» «وَ أَنِ
احْکُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اهلل وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اهلل إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ أَنَّما يُريدُ اهلل أَنْ يُصيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ أَفَحُکْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ
مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اهلل حُکْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (مائده19 ،و( )51منتظري ،1119 ،ج.)121 :3
 .91حتي پيامبر اكرم (ص) در قرآن كريم به صراحت مکلف به تبعيت از شريعت شدهاند و از تبعيت از
غير نهي گشتهاند(جاثيه )12 ،و حتي حکم به غير از آنچه خداوند نازل كرده است از مصاديق فسق
دانسته شده است (.مائده )11 ،براي مطالعه در خصوص لزوم ابتناي قوانين بشري بر موازين
شريعت و ابعاد آن ر.ك :كعبي.21-11 :1393 ،
 .99به همين دليل عموم فقها در هنگام طرح بحث حکومت اسالمي و چگونگي تشکيل حکومت
مشروع ،موضوع مشروعيت حاكم را به عنوان اولين و اصليترين بحث مورد بررسي قراردادهاند.
براي آگاهي از اهم نظريات مشروعيت حکومت در فقه شيعه ر.ك :كديور :1315 ،سرتاسر اثر؛
برجي :1325 ،سرتاسر اثر .براي آگاهي از اهم اين نظريات در فقه اهل سنت ر.ك :السنهوري،
 :1329سرتاسر اثر.
 .97براي مطالعهي بيشتر ر.ك :.بهادري جهرمي.33-25 :1329 ،
 .93براي مشاهده مستندات فقهي و كالمي اين موضوع ر.ك :منتظري ،1119 ،ج121-111 :1؛ تهراني،
 ،1121ج.93-33 : 1
 .96براي مطالعه در اين خصوص ر.ك :برجي :1325 ،سرتاسر اثر؛ حيدري.59-111 :1325 ،
 .95به عنوان مثال ماوردي از انديشمندان اهل سنت در بيان شرايط الزم براي تصدي امر رهبري
حکومت اسالمي هفت شرط را برشمرده است و فقط دارندگان اين شروط را مجاز به تصدي اين
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منصب دانسته است(.ماوردي )1 :1955 ،براي ديدن برخي ديگر از نظرات انديشمندان اهل سنت
ر.ك :ابن خلدون ،1922 ،ج212 :1؛ السنهوري.91 :1329 ،
 .94بديهي است مقصود از لزوم تصدي حکومت توسط فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت ،الزام
شرعي در صورت وجود اين فرد و وجود شرايط اعمال واليت از سوي اوست.
 .97امام خميني ره در اين زمينه ميفرمايد« :اگر آن كسي كه در رأس حکومت است مثالً رئيس جمهور
و نخست وزير خودش را اصالح نکند و خودش تابع قوانين اسالم نباشد و قوانين اسالم را در
مملکت اجرا نکند ،چنين شخصي نميتواند در رأس حکومت اسالمي و حاكم اسالم باشد».
(خميني ،1312 ،ج)221 :2
 .98الزم به ذكر است مقصود از لزوم رعايت شيوهي حکمراني اسالمي ،اثبات الزام حركت حاكمان بر
مبناي اين اصول به صورت كلي بوده و اين مقاله درصدد تبيين جزييات اين امر يا بيان لزوم
رعايت هريك از اين مصاديق بيان شده ،در تك تك اقدامات حکومتي نميباشد.
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منابع و مآخذ
ابراهيمزاده آملي ،نبياهلل( ،)1391دينپژوهي ،تهران :پژوهشکدهي تحقيقات اسالمي سپاه پاسداران.
ابن خلدون ،عبدالرحمن(1922م) ،تاريخ ابن خلدون ،تحقيق خليل شحاده ،بيروت :دارالفکر.
ابن منظور ،محمد بن مکرم(1111ق) ،لسانالعرب 15 ،جلد ،بيروت :دارالفکر للطباعه و النشر
و التوزيع ،ج  2و .12
احمديطالشيان ،محمدرضا( ،)1322تحول مفهوم حاكم جائر در فقه سياسي شيعه ،تهران:
مركز اسناد انقالب اسالمي.
انصاري ،مرتضي( ،)1111مكاسب ،قم :موسسهي مطبوعاتي دارالکتاب ،چ سوم ،ج .9
برجي ،يعقوبعلي( ،)1325واليت فقيه در انديشه فقيهان ،تهران :انتشارات سمت و دانشگاه
امام صادق عليه السالم ،چ اول.
بهادري جهرمي ،علي( ،)1329روابط ميان قوا در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران با
نگاهي به نظريهي كنترل و تعادل قوا در امريكا ،پاياننامهي كارشناسي ارشد دانشگاه امام
صادق(ع).
پروين ،خيراهلل؛ اصالني ،فيروز( ،)1391اصول و مباني حقوق اساسي ،تهران :موسسهي
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
تهراني ،سيد محمدحسين(1121ق) ،واليت فقيه در حكومت اسالم ،مشهد :انتشارات عالمه
طباطبايي 1 ،جلد ،چاپ دوم ،ج.1
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1321تفسير موضوعي قرآن كريم (جامعه در قرآن) ،قم :مركز نشر
اسراء ،ج.11
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1391حق و تكليف در اسالم ،قم :مركز نشر اسراء.
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1391واليت فقيه (واليت فقاهت و عدالت) ،قم :مركز نشر اسراء.
جوان آراسته ،حسين ( ،)1322مباني حكومت اسالمي ،قم :بوستان كتاب.
حيدري ،محسن( ،)1325پيشينهها و مباني واليت فقيه نزد علماي شيعه ،قم :دفتر انتشارات
اسالمي ،چ سوم.
خميني ،سيد روحاهلل ( ،)1321صحيفه امام 22 ،ج ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
(قدسسره) ،ج .2
خمينى ،سيد روحاهلل (1123ق) ،واليت فقيه ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى
(قدسسره) ،چ دوازدهم.
خمينى ،سيد روحاهلل (1115ق) ،المكاسب المحرمه ،قم :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى
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(قدسسره).
خميني ،سيد روحاهلل (1121ق) ،كتاب البيع ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
(قدسسره) ،چ اول ،ج.2
راغب اصفهاني ،حسين بن محمد (1112ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بيروت :دارالعلم.
رضواني ،علي اصغر( ،)1321شيعه شناسي و پاسخ به شبهات2 ،ج ،تهران :نشر مشعر ،ج .1
سبحاني تبريزي جعفر( ،)1311مباني حكومت اسالمي ،قم ،موسسه علمي و فرهنگي
سيدالشهداء عليهالسالم.
سراج ،ابونصر( ،)1322اللمع في التصوف ،ترجمه مهدي مجتبي ،تهران :نشر اساطير.
سعيدي شاهرودي ،علي( ،)1322حاكميت ديني اصول و مباني ،قم :زمزمه هدايت.
السنهوري ،عبدالرزاق( ،)1329نظريه دولت در فقه اهل سنت ،ترجمهي حامد كرمي و داوود
محبي ،زير نظر دكتر محمدجواد جاويد ،تهران :ميزان.
صالحي ،جواد( ،)1391ضرورت قانون ،نشريهي كانون ،ش  ،111ص.112-91
طاهري ،حبيباهلل( ،)1321واليت فقيه ،قم :دفتر انتشارات اسالمي.
طباطبايى ،سيد محمدحسين( ،)1311تفسير الميزان ،ترجمهي سيد محمدباقر موسوى همدانى،
21ج ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
عميد زنجانى ،عباسعلى(1121ق) ،فقه سياسى 3 ،جلد ،تهران :انتشارات اميركبير.
عميد ،حسن( ،)1329فرهنگ فارسي عميد ،تهران :راه رشد.
فضلي ،عبدالهادي(« ،)1321ساختار كلي حكومت اسالمي شرح اصول قانون اساسي
اسالمي از ديدگاه شهيد صدر» ،ترجمهي عبداهلل اميني ،نشريهي حکومت اسالمي ،ش
 ،21ص.113 - 15
قاضي(شريعت پناهي) ،سيدابوالفضل(  ،)1325بايستههاي حقوق اساسي ،تهران :نشر ميزان.
قاضي(شريعت پناهي) ،سيدابوالفضل( ،)1323حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،تهران :نشر ميزان.
قرائتى ،محسن( ،)1323تفسير نور ،تهران :مركز فرهنگى درسهايي از قرآن ،ج 1و.5
قرشى ،سيد علىاكبر(1112ق) ،قاموس قرآن 1 ،جلد ،تهران :دار الکتب اإلسالميه ،ج .1
كديور ،محسن( ،)1315نظريههاي دولت در فقه شيعه ،تهران :نشر ني ،چ اول.
كعبي ،عباس( ،)1391بايستههاي حكمراني ،تهران :موسسهي عالي آموزش ،پژوهش مديريت
و برنامهريزي.
كعبي ،عباس( ،)1392مباني تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران (اصل دوم) ،تهران:
پژوهشکدهي شوراي نگهبان.
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كعبي ،عباس( ،)1393مباني تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران(اصل چهارم) ،تهران:
پژوهشکدهي شوراي نگهبان.
مؤمنقمي ،محمد(« ،)1321قوانين ثابت و متغير» ،مجلهي فقه اهل بيت ،ش  ،55ص.21 - 51
ماوردي ،علي بن محمد بغدادي(1955م) ،االحكام السلطا

و الواليات الدينيه ،بيروت:

دارالتعاون للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز مکه المکرمه ،چ دوم.
محدثي محمدجواد( ،)1392عدالت ،مشهد :بنياد پژوهشهاي اسالمي.
مراغي ،حسين؛ مير ،عبدالفتاح(1111ق) ،العناوين الفقهيه ،قم ،نشر اسالمي ،ج .2
مصطفوي ،حسن( ،)1352التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،چ اول ،ج .5
مطهري ،مرتضي(بيتا) ،مجموعهي آثار استاد مطهري ،تهران :انتشارات صدرا ،ج 2و21؛ قابل
دسترسي در نرمافزار مجموعه آثار استاد شهيد مطهري ،مركز تحقيقات كامپيوتري علوم
اسالمي(نور).
مظفر ،محمد رضا(  ،)1321عقايد االماميه ،قم :انصاريان.
مکارم شيرازى ،ناصر و ديگران( ،)1311تفسير نمونه ،تهران :دارالکتب اإلسالميه ،ج  2و .11
منتظرى ،حسينعلى(1119ق) ،مبانى فقهى حكومت اسالمى ،ترجمهي محمود صلواتي و
ابوالفضل شکورى 2 ،جلد ،قم :مؤسسهي كيهان ،ج  1و  3و .5
موسوى خلخالي ،سيد محمدمهدى (1122ق) ،حاكميت در اسالم يا واليت فقيه ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى.
موسى ،حسين يوسف(بيتا) ،اإلفصاح ،قم :مکتب االعالم االسالمي ،ج .2
مهيار ،رضا(1111ق) ،فرهنگ ابجدي عربي ،قم :انتشارات اسالمي ،ج .2
نراقي ،مهدي بن ابيذر(  ،)1311علم اخالق اسالمي ،ترجمهي كتاب جامعالسعادات ،ترجمهي
جاللالدين مجتبوي ،تهران :حکمت.
وفادار ،علي( ،)1322حقوق اساسي و تحوالت سياسي ،تهران :وفادار.
هاشمى شاهرودي ،سيدمحمود و ديگران(1125ق) ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسالم،
 3جلد ،قم :مؤسسهي دائرهالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت عليهمالسالم ،ج  1و .1
هاشمي ،سيد محمد( ،)1391ساختارها و نهادهاي سياسي ،تهران :ميزان.
هيوود ،اندرو( ،)1321كليد واژههاي سياست و حقوق عمومي ،ترجمهي اردشير اميرارجمند،
تهران :اميركبير.
يعقوبي ،جعفر( ،)1311خوارج در تاريخ ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
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بررسي تطبيقي تفکيک ماهوي قواي مقننه و مجريه در
رويهي مراجع صيانت از قانون اساسي ايران و فرانسه
محمدرضا ويژه

*

استاديار دانشکدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي(ره) ،تهران ،ايران
پذيرش0939/0/91 :

دريافت0936/01/62 :

چکيده
در نظامهاي حقوقي معا صر اصل تفکيک قوا به فراخور شرايط مکاني و زماني يکي از اصول
بنيادين بهشمار ميرود .براي آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظري خارج شده و در عرصههاي
گوناگون اعمال شود ،نبايد تنها به تفکيک شکلي يا ساختاري قواي سهگانه اکتفا کرد .در واقع،
تفکيک ماهوي قواي سهگانه که در تمايز اعمال قواي مذکور نمود مييابد ،جلوهي بارز کاربرد اين
اصل در عرصهي عملي است .بهرغم تأکيد بر اين اصل ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
تفکيک ساختاري قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهکارهاي عيني در تفکيک ماهوي قوا (تفکيک
ميان قانونگذاري و مقررات اجرايي) است و هنوز مرز دقيقي بين اين دو در نظام حقوقي جمهوري
اسالمي ايران نميتوان قائل شد .شوراي نگهبان تالش کرده است تا در رويهي خويش معيارهايي
را در اين زمينه بهدست دهد .در عين حال ،رويهي شوراي قانون اساسي فرانسه نيز بيانگر
معيارهاي ديگري در اين حوزه است که در تحليلي تطبيقي ميتواند راهگشا باشد .هدف مقالهي
حاضر اين است که از رهگذر تحليل تطبيقي رويهي دو مرجع صيانت از قانون اساسي ،معيارهاي
علمي و دقيق را براي تحقق کامل اين تفکيک ماهوي استخراج و ارائه کند.

کليدواژهها :تفکيک قوا ،شوراي نگهبان ،شوراي قانون اساسي ،قانون ،قانون اساسي ،مقررات
اجرايي.

* E-mail: Mrezavijeh@yahoo.com
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مقدمه
اصل تفکيک قوا با همهي نقدهاي وارد بر آن ،هنوز يکي از اصول بنيادين حقوق عمومي
است ،ولي بيگمان ،اعمال آن با زمان نگارش روحالقوانين منتسکيو ،تفاوتهاي فراواني دارد.
امروزه ،با توجه به تحوالت ،گفتمان «دولت

حقوقي»()1

اَشکال نويني از تفکيک قوا را ارائه

کرده که چارچوب نظريهي کالسيک را پشت سر گذاشتهاند .تفکيک قوا در کشورهاي
پيشرفته ،ديگر صبغهاي نهادي ندارد تا قوهي مجريه را از قوهي مقننه ،جدا کند؛ بلکه جنبهاي
کارکردي به خود گرفته است .براي نمونه ،کارکرد اجرايي از کارکرد قضايي ،متمايز ميشود.
بنابراين ،ارگاني در قوهي مجريه ميتواند بدون استقرار در قواي مربوطه ،کارکرد قانونگذاري يا
قضايي داشته باشد .در واقع ،پيچيدگي نهادي دولت (در معناي عام) ،تفکيک قوا را کارکردي
کرده و دولت حقوقي نيز براي نيل به غايت خود ،ناگزير از تبعيت از همين الگوست .عالوهبر
اين ،به لحاظ شباهت ميان کارکرد قانونگذاري قواي مقننه و مجريه ،ارجاع به مرجع تصويب
کافي نيست و در اين عرصه ،تفکيک ماهوي ،مورد نياز است؛ بدين معنا که فارغ از مرجع
تصويبکننده بايد با معيارهايي قانون و مقررات اجرايي را از يکديگر جدا کرد.
براساس همين الگوي کارکردي و رد نظريهي کالسيک تفکيک قوا برخي نويسندگان مانند
ژرژ وِدِل )2(،عنوان «قوهي مجريه» را نيز به چالش کشيدند .بر اين اساس ،وي پيشنهاد کرد که
بهجاي عبارت « قوهي مجريه» ،عبارت « قوهي دولتي» بهکار رود .در پرتو اين آموزه ،دولت نه
تنها بهعنوان «مجري قوانين» و «ادارهکننده» ،بلکه در معناي مرجع صالحيتدار براي وضع
هنجار ،دانسته ميشود و در واقع ،بدون وضع هنجار حقوقي در قالب مقررات اجرايي ،ادارهي
امور کشور و اجراي قوانين مصوب قوهي مقننه ،امکانپذير نيست (.)Feldman, 2010: 489-490
تفکيک قوا در قانون اساسي حاضر ،يکي از مباني کمابيش پذيرفتهشدهي آن است .در اينجا
اين پرسش مطرح ميشود که هدف از جداسازي قوا در کشورهاي مختلف و بهويژه کشور ما
چيست و اين هدف تا چه اندازه ،دستخوش تغيير شده است؟ آيا تفکيک قوا امري واقعي و
ناشي از ماهيت اَعمال مختلف حاکميت است يا امري وضعي و انتزاعي است؟ در کشور ما
کدام نظريه ،مورد پذيرش قانونگذار اساسي بوده است؟ اگر تفکيک شکلي قوا را به معناي
تفکيک نهادهاي داراي قدرت بدانيم و تفکيک ماهوي را در مفهوم جداسازي اَعمال مختلف
اين قوا از يکديگر بشماريم ،آيا ميتوان ادعا کرد که در نظام حقوقي يادشده ،تفکيک ماهوي
اَعمال قوا وجود دارد؟ پرسشهاي باال نمونهاي از پرسشهايي هستند که در همهي نظامهاي
حقوقي ،از جمله نظام حقوقي جاري در ايران ،مطرح بوده و انديشمندان حقوقي در صدد
يافتن پاسخ براي آنها هستند .بهنظر ميرسد که قانون اساسي حاضر در اين حوزه ،بيشتر به
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تفکيک ساختاري سه قوه ،نظر داشته و حتي مقولههايي مانند تفکيک قانونگذاري و وضع
مقررات اجرايي را نيز بيشتر از جنبهي تفکيک ساختاري و مرجع تصويب مورد تأکيد قرار داده
است .درحاليکه در نظريهي عمومي تفکيک قوا ،تفکيک ماهوي ،مکمل تفکيک شکلي و
ساختاري است .در عين حال ،تمايز بين دو حوزهي قوانين عادي و مقررات اجرايي از مقوالتي
مييابند)3(.

است که سلسله مراتب هنجارها و تفکيک قوا در آن ،پيوند
پرسش آن است که چه ضرورتي براي تفکيک ماهوي ،وجود دارد؟ بهعالوه ،چه شباهتها و
تفاوتهايي در رويهي مراجع صيانت از قانون اساسي ايران و فرانسه ميتوان يافت؟ پاسخ اين
پرسش را ميتوان در حجم باالي قوانين داراي ماهيت اجرايي و مقررات اجرايي داراي ماهيت
قانون يافت؛ بهعبارت ديگر ،بروز مشکالت فراوان در تفکيک حوزهي قوانين و مقررات اجرايي،
ضرورت تبيين مرز اين دو حوزه را دوچندان کرده است .نگاهي به نظريههاي بسيار شوراي
نگهبان و تصميمهاي شوراي قانون اساسي در اين مقوله ،ضرورت اين مسئله را نشان ميدهد .در
واقع ،بهنظر ميرسد که تفکيک شکلي قوانين و مقررات اجرايي از منظر مرجع تصويب ديگر از
کارايي الزم ،برخوردار نباشد .افزون بر آن ،در رويهي مراجع صيانت از قانون اساسي دو کشور
باال معيارهاي زيادي در تفکيک ماهوي وجود دارد که نيازمند بررسي دقيقتر است.
در اين نوشتار در وهلهي نخست ،با تبيين موضوع در قوانين اساسي ايران و فرانسه ،مباني
موضوعهي تفکيک ماهوي قانونگذاري و وضع مقررات اجرايي ،ارزيابي ميشود .سپس ،معيارها
و شاخصهاي ضروري اين تفکيک در رويهي مراجع صيانت از قانون اساسي ايران و فرانسه،
شناسايي شده و به تحليل تطبيقي آنها پرداخته ميشود .هدف ،آنکه به مدد معيارها و
شاخصهاي يادشده ،راه حلهايي براي مشکالت مرزبندي قوانين و مقررات اجرايي ،ارائه شود.

 .1مباني تفکيک قانون از مقررات اجرايي در قوانين اساسي ايران و فرانسه
در تحليل هر موضوع حقوق اساسي ،نخست بايد به مبناي موضوعهي آن و سپس رويهي
قضايي مربوطه پرداخت .در اين مقوله ،ابتدا تفکيک ساختاري ،شکلي و ماهوي قانون و
مقررات اجرايي در قوانين اساسي ايران و فرانسه ،تحليل ميشوند تا مبناي موضوعهي رويهي
مراجع صيانت از قانون اساسي آن دو کشور ،مشخص شود.

 .1-1مبناي موضوعهي تفکيک قانون از مقررات اجرايي در قانون اساسي ايران
نگاهي اجمالي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبين آن است که قوهي مؤسس
کامالً به تفکيک قوا و سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي و تضمين اين دو توجه داشته است.
البته ،بهنظر مي رسد که ارتباط وثيقي بين اين دو برقرار نشده است .حال پرسش اين است که
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چگونه ميتوان بين اين دو ارتباط برقرار کرد؟
يکي از آثار بارزترين نمادهاي تفکيک قوا تنظيم روابط بين قواي عمومي است )4(.در دولت
حقوقي ،مفهوم قدرت عمومي به مراجعي گفته ميشود که سه کارکرد اصلي دولت (در مفهوم
عام) را اعمال ميکنند )5(.در واقع ،بايد بين «سازماندهي قواي عمومي» و «تفکيک کارکردي قواي
عمومي» ،تمايز قائل شد ،زيرا مفهوم نخست به ساختار قواي عمومي و مفهوم دوم به کارکرد و
در نتيجه ،صالحيت آنها مربوط است .تفکيک صالحيتي يا کارکردي قوا با هنجارهايي ارتباط
مستقيم دارد که توليد ميشوند .عالوهبر آن ،يکي از نمودهاي سلسله مراتب هنجارها بر مبناي
نهادهايي است که آنها را پديد ميآورند .در مورد ارتباط نهادهاي مولد هنجارهاي حقوقي و
سلسله مراتب ميان هنجارهاي توليدشده بايد گفت که سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي بستگي
تام به تفکيک قواي عمومي و سلسله مراتب عمودي و افقي قوا دارد؛ بنابراين ،نميتوان از
تفکيک قوا سخن گفت و به هنجارهاي توليدشده توسط قواي گوناگون ،بياعتنا بود .بهعکس به
سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي پرداخت و از کنار تفکيک مراجع واضع اين هنجارها و تفاوت
هنجارهاي مذکور با يکديگر بهسادگي عبور کرد .از اين منظر ،بهنظر ميرسد قانون اساسي ايران،
سلسله مراتب هنجارها را بيشتر براساس مراجع واضع آنها بنا کرده است.
در تفکيک افقي قوا ،قوهي مقننه ،نخستين مرجعي است که اختيار قانونگذاري يا آفرينش
هنجارهاي حقوقي را دارد .گفته شده که «قانون اساسي تعريفي از قانون عادي بهدست نداده
بلکه حدود قوانين عادي بيشتر به نهاد واضع آن يعني ،قوهي مقننه ،بازميگردد» (ابوالحمد،
 .)22 :13۳۱بدين منظور ،اصل  11قانون اساسي ،اختيار مجلس شوراي اسالمي را در
قانونگذاري ،مطلق دانسته و شامل عموم مسائل ميشمارد ،اما چارچوبي کلي براي اين اختيار
در نظر گرفته که مؤيد باالترين اليهي هنجارهاي حقوقي يعني هنجارهاي موجود در قانون
يادشده ،يعني عبارت «در حدود مقرر در قانون اساسي» است .بدين ترتيب ،اعتبار هنجارهاي
موجود در قوانين عادي را در قانون اساسي ميتوان يافت .اصل  13آن قانون نيز بهگونهاي
ظريف تفسير قوانين عادي را نيز در همان اليهي مربوط به قوانين عادي ،قرار ميدهد و بدين
ترتيب ،معيار آفرينندهي هنجار را براي تميز اين گونه از قوانين ،اعمال ميکند.
در اليهي فروتر سلسله مراتب ،هنجارهاي موجود در مقررات اجرايي قرار ميگيرند که به
فراخور اهميت قانونمداري آنها در اصول  11۱ ،135 ،55و  113قانون اساسي ايران آمدهاند.
بنابراين ،اصل قانونمداري نيز بهمنزلهي تضمين تبعيت مقررات اجرايي از قوانين عادي
بهعنوان دو سطح از سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي در قانون اساسي يادشده ،وجود دارد.
اصل عام در زمينهي وضع مقررات اجرايي ،اصل  135قانون اساسي است که حسب آن:
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«عالوهبر مواردي که هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين
ميشود ،هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم
سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد ،هريک از وزيران نيز در حدود
وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي
مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.»...
بهطوريکه ديده ميشود ،شمول اصل  ،135هر دو نوع آييننامههاي مستقل و اجرايي را در بر
ميگيرد .در واقع ،در بخش نخست اصل به آييننامههاي اجرايي )۳(،اشاره شده که بهتبع قانون،
وضع ميشوند و وضع آنها نيازمند تصريح است .در بخش دوم آييننامههاي مستقل )1(،بيان شده که
به مقتضاي کار اداري ،وضع شدهاند و در آنها احراز رابطهي ويژه با قوانين ،مورد نظر نيست.
بهنظر ميرسد که قوهي مؤسس قانون اساسي ايران ،تنها به حفظ جايگاه قوانين عادي و
مقررات اجرايي در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي ،تأکيد داشته و کمتر به تفکيک ماهوي
اين دو اليه پرداخته است .بديهي است که اين مسئله در تجاوز دائمي قواي مقننه و مجريه به
حوزهي صالحيت يکديگر در اين مقوله ،شايان اهميت است .ازاينرو ،در برخي از قوانين
اساسي مانند قانون اساسي فرانسه ،تالش شده که حدود قانونگذاري و مصاديق قانون ،بهدقت
تبيين و حوزهي خارج از آن به مقررات اجرايي اختصاص داده شود.

 .2-1مبناي موضوعهي تفکيک قانون از مقررات اجرايي در قانون اساسي فرانسه
در فرانسه ،مبناي تفکيک قوانين و مقررات اجرايي اصول  34و  31قانون اساسي مصوب
 1555است .امروزه ،بهجز حوزههاي انحصاري قانونگذاري در قانون اساسي ،پارلمان و دولت
در اعمال صالحيتهاي هنجاري خويش در رقابت هستند .بايد توجه داشت که اصل 34
قانون اساسي مصوب سال  1555ميالدي ،بهطور شايان توجهي از سنت فرانسوي ،جدا شده و
محدوديتي مهم را بر حاکميت پارلماني ،اعمال کرده است .اما ،نتيجهي اين جدايي کامالً با
منظور واضعان قانون اساسي ،تفاوت دارد

()5(.)Camby, 2002: 283

با توجه به رويهي شوراي قانون اساسي ،دولت ميتواند قوانيني وارد در قلمرو مقررات
اجرايي را اصالح کند ،ولي در مقابل ،قانون وارد در قلمرو مقررات اجرايي در همان حوزه را
نميتوان مغاير با قانون اساسي دانست ( )5(.)Luchaire, 1992: 445بايد بين دو حوزه ،توازن
برقرار کرد .اين توازن بدون ارائهي تفسيري مناسب از سوي شوراي قانون اساسي ،امکانپذير
نيست (.)Cappelleti, 1990: 222; Maublanc, 2005: 246
در قانون اساسي سال  1555ميالدي ،اصول  34و ( 31بند الف) ،قانون و مقررات اجرايي

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 7

06

مستقل( )1۱را از هم تفکيک کردهاند .اصل  34حوزهي قانونگذاري را محدود کرده ،درحاليکه
مادهي اصل حوزهي وضع مقررات اجرايي متعلق به قوهي مجريه را گسترش داده است
( .)Luchaire, 2007: 26با اين حال ،بايد اذعان کرد که اصل  34حوزهاي انحصاري و مشخص
براي قانونگذاري ،تعيين نکرده و در واقع ،همهي حوزههاي متعلق به قانونگذار بهطور سنتي ،گرد
آورده است .بهعالوه ،بهنظر ميرسد که اصل  34در بيان حوزهي قانونگذاري بيشتر به تعريفي
شکلي از «قانون» نظر داشته است ( .)Haquet, 2007: 77به بيان ديگر ،بهنظر ميرسد که حوزهي
قانونگذاري بسيار گستردهتر از حوزهي يادشده ،در اصل  34باشد .حوزههايي نيز وجود دارند
که فراموش شدهاند و سه گروه معرفيشده در اين ماده ،با واقعيتهاي موجود هماهنگ نيست
و فقط چارچوبي نسبتاً منعطف و نه مشخص را ،معرفي ميکند

(1978: 228-230

.)Philip,

برخي انديشمندان حقوق عمومي در آن کشور نيز بر اين موضعاند که مفاد اصول  34و 31
بسيار عاميانه ،تنظيم شده و تمايز اساسي ميان دو صالحيت قانونگذاري و وضع مقررات
اجرايي در آن مواد در نظر گرفته نشده است .در نتيجه ،در وضع هنجارهاي حقوقي ،تنها قوهي
مجريه ،صالحيت ذاتي دارد و قوهي مقننه در اين عرصه از صالحيت نسبي برخوردار است
( .)Favoreu, 1978: 26بنابراين ،مالحظه ميشود که در قانون اساسي مصوب  1555ميالدي مرز
بين قانون و مقررات اجرايي ،بسيار سيال و شناور است .براي جبران اين ابهام ،شوراي قانون
اساسي نيز در تصميم شمارهي  55-111در  5ژوئن  1555تأکيد کرد که صالحيت وضع مقررات
اجرايي نبايد از اصل عمومي مقرر در بند نخست اصل  31فراتر رود که مطابق آن ،ساير حوزهها
غير از حوزهي مختص قانونگذاري نيز بايد ويژگي مقررات اجرايي را داشته باشد و در مورد هر
موضوعي نميتوان مقررات اجرايي ،وضع کرد ( .)Schrameck, 1995: 519با وجود اين ،خطر
تجاوز از حدود اختيارات قوهي مجريه ،آشکارا وجود دارد و اين امکان دارد که شاهد مقررات
اجرايي با ماهيت قانون باشيم.
افزون بر موارد مذکور ،بند  2اصول  31و  41قانون اساسي مصوب  1555ميالدي در عمل
بسيار کم ،استفاده شده و نبايد پارلمان در تعيين حوزهي قانونگذاري کامالً آزاد باشد و به
حوزهي وضع مقررات اجرايي ،تجاوز کند ( .)Philip, 2007: 369; Auby, 2005: 106اين کاستي
مهم به تقويت اختيار مرجع صيانت از قانون اساسي انجاميده است تا مرز سيال قانون و
مقررات اجرايي را تعيين کند ( .)Renoux et Villiers, 2005: 404بهعبارت ديگر ،شوراي قانون
اساسي ،نهادي است که به اين موضوع اختصاص يافته است تا از تجاوز هر قوه به صالحيت
قوهي ديگر ،جلوگيري کند (.)Camby, 1997: 29
در اصل  34قانون اساسي مصوب  1555فرانسه ،فارغ از معيارهاي شکلي و سازماني ،قانون
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با معيار ماهوي ،تعريف شده است .بهعبارت ديگر ،قانون متني است که از سوي پارلمان ،در
فرايند مشخص قانونگذاري و در حوزههاي مشخص قانونگذاري مقرر در قانون اساسي ،تصويب
ميشود ( .)Carcassonne, 2007: 174ازاينرو ،برخي حقوقدانان فرانسوي ،قوهي مقننه را مرجع
داراي صالحيت خاص و قوهي مجريه را مرجع داراي صالحيت عام براي وضع هنجارهاي
حقوقي دانستهاند ( .)Fromont, 1984: 591بهدليل همين نظر خاص قانونگذار اساسي فرانسه،
شوراي قانون اساسي ،ملزم به تفکيک شکل و محتواي قوانين مصوب پارلمان است.
مقابل ،قانون اساسي ايران ،قانون را بيشتر از معيار ماهوي با معيار شکلي تعريف کرده و بر
مرجع تصويب ،تأکيد دارد و اين امر ،اقتدار مجلس شوراي اسالمي را بهدنبال دارد .تنها معيار
ماهوي قابل تشخيص در قانون اساسي آن کشور براي قانون ،اصل  ،12دائر بر «عدم امکان
وضع قوانين مغاير با قانون اساسي» است.
در نگرشي کلي بر قوانين اساسي ايران و فرانسه ،بهنظر ميرسد که در قانون اساسي
فرانسه ،اصل  31در مورد مقررات اجرايي ،قلمرو عام و اصل  34در تعيين حوزهي قوانين
خاصتر از آن باشد .در مقابل ،در قانون اساسي ايران ،اصل  ،11قلمرو قانونگذاري را عام در
نظر گرفته و تنها حد فوقاني آن ،يعني شرع و قانون اساسي را در نظر گرفته است و اصل 135
در مورد مقررات اجرايي با واژههاي بهکاررفته در آن ،خاص است .در مورد بحث يعني
تفکيک حوزههاي قانون و مقررات اجرايي ،در قانون اساسي ايران ،چنين تعيين حوزهاي ديده
نميشود و اين کاستي ،لزوم نظارت دقيق بر حوزههاي مورد نظر را دوچندان

ميکند)11(.

 .2معيارهاي تفکيک قانون از مقررات اجرايي در رويهي مراجع صيانت
از قانون اساسي
در بخش پيشين ،رويکرد کلي قوانين اساسي و بهويژه قانون اساسي ايران به تفکيک قانون
از مقررات اجرايي ،بيان شد .در تفکيک ماهوي قانونگذاري و وضع مقررات اجرايي ،تنها
وجود متن قانوني ،کافي نيست و مراجع صيانت از قانون اساسي و قضايي اين متون را اعمال
ميکنند .در تفکيک مورد بحث ما مراجع صيانت از قانون اساسي ،نقش بسيار مهمي ايفا
ميکنند .در واقع ،تفکيک قواي عمومي در همهي جنبهها در تصميمهاي مربوط به قواي
عمومي مراجع صيانت از قانون اساسي نشان داده ميشود :اين تصميمها صالحيتها ،امتيازها
و چارچوب کارکردهاي قواي عمومي را مشخص ميکنند ( .)Avril, 2006: 33در اين مقوله،
خطمشي مرجع صيانت از قانون اساسي ،اين است که مراقب باشد تا قانونگذار يا قوهي مقننه
به حوزهاي وارد شود و به وضع قانون بپردازد ،سپس قوهي مجريه براي تدقيق قانون بهدنبال
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قوهي مقننه ،مقررات الزم را وضع کند ( .)Chantebout, 2007: 36در نتيجه ،رويهي اين مراجع
منبع پويايي براي تحول تفکيک مورد نظر بهشمار ميرود .در اينجا معيارهاي بهکاررفته در
مراجع صيانت از قانون اساسي ايران و فرانسه ،ارزيابي ميشود.

 .1-2معيارهاي شوراي نگهبان در تفکيک قانون از مقررات اجرايي
فقدان تفکيک ماهوي قانون و مقررات اجرايي در قانون اساسي ،شوراي نگهبان را در اين
حوزه ،دچار مشکل کرده است .اين مرجع ،ناگزير در اين زمينه به اصول ديگري از قانون اساسي،
استناد ميکند .در اين قسمت با تقسيمبندي نظريههاي آن شورا براساس اصول استنادي،
معيارهاي مورد نظر آن از خالل اين نظريهها استخراج ميشود.
در زمينهي صالحيت قانونگذاري ،اصل بر صالحيت مجلس شوراي اسالمي است و جز در
موارد معدودي مانند اساسنامهي سازمانها ،شرکتها و مؤسسههاي دولتي يا وابسته به دولت اين
صالحيت را نميتوان به مرجع ديگر ،واگذار کرد .شوراي نگهبان نيز بر اعمال موارد باال با استناد
به اصل  55قانون اساسي بهدقت نظارت
استخدامي ،مانند حقوق ،مزايا و

ميکند)12(.

مرخصي)13(،

آن شورا تعيين ضوابط مربوط به امور

ضوابط تأسيس و تنظيم برنامههاي

نهادها)14(،

استانداردها( )15و مانند آنها را به موجب اصل  55از عرصههاي ويژهي قانونگذاري ميداند.
همچنين ،در نظريههاي خود ،تعيين مقدار جريمه از سوي هيأت وزيران را مغاير با اصل 55
قانون اساسي ميشمارد( )1۳و اين امر را از اختيارهاي خاص مجلس شوراي اسالمي ،اعالم کرده
است .آن شورا اعمال اين اختيار را به ساير مواردي که بايد مبلغي تعيين شود نيز تعميم ميدهد؛
براي نمونه ،هنگاميکه مجلس شوراي اسالمي در مادهي  25طرح «اصالح قانون تشکيالت،
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  »1315پيشبيني کرد
که« :داوطلبان شوراي شهر موظف هستند هنگام ثبتنام ،مبلغي را که دولت تعيين ميکند به
حساب اعالمشده توديع نمايند» ،مقدار اين مبلغ و ضابطهي تعيين آن را مورد پرسش قرار داد و
تصريح کرد که اين مورد از مواردي است که به استناد اصل  ،55نيازمند قانونگذاري

است)11(.

مانند اين رويکرد نيز در مورد بيمههاي اجتماعي و بيکاري ،مشاهد ميشود و شورا بر اين موضع
است که« :موکول نمودن شرايط استفاده از بيمهي بيکاري به آييننامه ،مغاير اصل هشتاد و پنجم
قانون اساسي

است»)15(.

همين مسئله در مورد تعيين مجازات نيز در رويهي آن شورا ديده

ميشود )15(،اگرچه گاه نيز رويکرد متعارض با آن در رويهي اين مرجع ،وجود

دارد)2۱(.

در واقع،

بر خالف ظاهر اصل يادشده ،آن شورا معيارهاي تفکيک حوزهي قانونگذاري و وضع مقررات
اجرايي را از آن ،استنباط کرده است .براساس آن اصل ،گاه شوراي يادشده ،حوزهي اعمال
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قانونگذاري را بسيار گسترده ميشمارد و اين حوزه را به همهي امور اجرايي مؤسسههاي
عمومي ،تعميم ميدهد )21(.بديهي است اين برداشت با قصد قوهي مؤسس ،سازگار نيست.
حوزهي ديگر شايان اهميت در تفکيک صالحيتهاي قانونگذاري و وضع مقررات اجرايي
در آن ،حوزهي عوارض و مالياتهاست .در اينجا نيز آن شورا معيار ديگري را براي تفکيک
بهدست ميدهد و آن مفاد و الزامات مقرر در اصل  51قانون اساسي است .به موجب اين اصل،
شورا تأکيد ميکند که « :وضع عوارض از امور تقنيني است و بايد توسط مجلس شوراي اسالمي
تعيين و يا ضوابط آن مشخص شود» )22(.نظير همين امر نيز در مورد تعيين جريمهها( )23و بيمهي
خدمات

درماني)24(،

وجود دارد .در راستاي ترسيم مرز فوق بين دو حوزه ،آن شورا در برخي

نظريهها به دولت ،اجازه نميدهد تا قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي را لغو

کند)25(.

اصل  ،15تنها اصلي است که به نوعي اين دو حوزه را از يکديگر در امور مالي و بودجه،
تفکيک ميکند .آن شورا رويهي پرباري در صيانت اين هنجار قانون اساسي ،فراهم کرده است.
بهنظر ميرسد که شوراي يادشده ميتواند با تفسير و توسعهي مفهومي آن اصل ،مفاد آن را به
ديگر حوزهها نيز تسري دهد و از معيارهاي مطروحه در اصل براي تفکيک قانونگذاري و
وضع مقررات اجرايي بهره گيرد .گاه نيز شوراي نگهبان بين اصول  11و  15براي تفکيک
قانون و مقررات اجرايي ،ارتباط برقرار ميکند .با اين اوصاف ،بهنظر ميرسد که شاهد
تصميمهاي متعارض از سوي شوراي نگهبان هستيم .منشأ اين تعارض ،ارتباط دو اصل يادشده
با يکديگر است؛ بهعبارت ديگر ،بايد ديد که رابطهي اين دو اصل چگونه بايد با يکديگر بيان
شود تا رويهي شوراي نگهبان ،دچار چنين تعارضي نشود .آيا اصل بر اجراي مفاد اصل 11
است و اصل  ،15مخصص آن است؟ يا اينکه بايد حوزهي اين دو اصل را با دقت در
چارچوب منطق کلي حاکم بر قانون اساسي ايران ،تبيين کرد؟
بهنظر ميرسد که بايد بين مفاد اصول يادشده ،نيز تمايز قائل شد :اصل

)2۳(11

مربوط به

موضوعات قانونگذاري بوده و مفاد آن شخصي (اولويتهاي قانونگذار) است ،درحاليکه مفاد
اصل  )21(15کامالً عيني است و در حوزهي مالي ،مرزهاي قانونگذاري و وضع مقررات اجرايي
را ترسيم ميکند .شايد بتوان مفاد اصل اخير قانون اساسي را بهگونهاي تفسير کرد و آن را به
حوزه هاي غيرمالي نيز ،تعميم داد .به بيان ديگر ،شوراي نگهبان براي تفکيک عيني و دقيق مرز
قانونگذاري و وضع مقررات اجرايي ،نيازمند مبناي ديگري فراتر از اصل

)25(۳۱

است که با

تفسير پويا از اصل  15ميتواند اين مبنا را در اين اصل بيابد.
در عين حال ،در برخي نظريههاي آن شورا در تفکيک حوزهي قانونگذاري و وضع
مقررات اجرايي ،نابساماني ديده ميشود .براي مثال ،در نظريهي مربوط به «افزودن اپراتور دوم
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تلفن همراه» شورا طرحي را تأييد کرد که به موجب آن ،دولت به تبعيت از نظر مجلس شوراي
اسالمي ملزم شده بود .با اينکه ماهيت قانون يادشده ،کامالً جنبهي اجرايي داشت ،شورا آن را
در قالب اصل  11قانون اساسي ،تبيين کرد که کامالً با مفاد آن اصل ،فاصله داشت .در مقابل،
در نظريهي ديگري در  1355/1۱/1در مورد مصوبهي «بازگشت ساعت کار بانکها به وضع
سابق» ،اين مورد را از امور اجرايي دانست .براساس برداشت شورا« :با توجه به اصل
پنجاه وهفتم قانون اساسي که مبين استقالل قواست ،مغاير اين اصل و در اين خصوص مغاير
اصل شصتم قانون اساسي نيز

هست»)25(.

جالب آنکه در نظريهي مربوط به اصالحيهي اين

طرح در تاريخ  2۱دي  1355شورا مصوبهي مجلس شوراي اسالمي را تأييد کرد ،زيرا تنها
چارچوبي کلي براي اَعمال قوهي مجريه در موضوع مورد بحث ،تعيين کرده و از ورود به امور
اجرايي امتناع کرده بود .به موجب اين مصوبه ،دولت موظف است ساعت کار بانکها را
بهگونهاي تنظيم کند که پيش از ساعت کار ادارات دولتي و ارائهي خدمات از سوي آنان باشد.
شورا در سالهاي بعد نيز چندين بار اين عبارت را در مقولهي مورد بحث در نظريههاي
خود بهکار گرفت .براي مثال ،در بند  4نظريهي خود به تاريخ  2ارديبهشت  1355در مورد طرح
قانوني «نظام جامع دامپروري کشور» ،تأکيد کرد که« :نظر به اينکه تعيين محدودهي فعاليت و
اختيارات براي تشکلها و مراکز خدمات دامپروري غيردولتي و نيز اطالق تهيهي اساسنامهي
نمونه تشکلهاي مذکور در مادهي  15از اين نظر که از امور تقنيني است ،واگذاري اين وظايف
به عهدهي دستگاههاي مزبور ،مغاير اصل  55قانون اساسي شناخته

شد»)3۱(.

بيترديد ،استدالل

شورا اين بود که در اصالح مصوبه ،مجلس شوراي اسالمي به تعيين مصاديق براي قوهي مجريه
نپرداخته بلکه تنها چارچوب کلي فعاليت را براي آن قوه ،تعيين کرده است و اين امر ،مداخله در
امور اجرايي نيست .در اين زمينه ،بهنظر ميرسد اصل  ۳۱قانون اساسي ،مبناي مناسبي براي
تفکيک قانونگذاري از وضع مقررات اجرايي نباشد ،زيرا اين اصل بيشتر به تفکيک صالحيتها
در درون قوهي مجريه ،اختصاص دارد .عالوهبر آن ،دقت در سياق نظريهي  1355/1۱/1بيانگر آن
است که شورا به امور اجرايي و نه وضع مقررات اجرايي ،اشاره دارد .بديهي است که اين دو
مقوله ،متفاوت از يکديگرند .در اين زمينه ،شايد بتوان تعيين مصاديق از سوي قانونگذار را
مداخله در امور اجرايي دانست ،ولي چارچوب فعاليت در قانون و مقررات اجرايي ،يکسان
است .در نهايت ،بهنظر ميرسد که شوراي نگهبان در اين نظريه بر اين مبناست که قانونگذار،
چارچوب مقررات و امور اجرايي را مقررات يادشده ،تعيين ميکنند؛ درحاليکه تفکيک
چارچوب مورد نظر قانونگذار و واضع مقررات اجرايي ،چندان مشخص نيست .در اين نظريه به
اصل  ۳۱نيز استناد شده که از نظر اين مرجع ،اختيار وضع مقررات اجرايي به قوهي مجريه،
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اختصاص يافته است .بنابراين ،شورا اصل ديگري از قانون اساسي ،يعني اصل  ۳۱را براي
تضمين اختيار وضع مقررات اجرايي در نظر گرفت .البته ظرفيت اصل مزبور بهعنوان اساس
تضمين اختيار وضع مقررات اجرايي ،محل تأمل است ،زيرا از منطوق و مفهوم آن ،چنين بر
ميآيد که قانونگذار ،نوعي تقسيم صالحيت در درون قوهي مجريه را مدنظر داشته و نظريههاي
شوراي نگهبان بهويژه نظريهي مربوط به طرح قانوني «ساماندهي مد و لباس» به تاريخ  1۱آبان
 1355اين ادعا را تقويت ميکند )31(.در نتيجه ،در اين مقوله ،بين دو مفهوم «صالحيت» و «اعمال
صالحيت» ،خلط شده است؛ بدين معنا که آن شورا گاهي وجود صالحيت (تقنيني يا اجرايي) را
براي نهادي تضمين ميکند -که امري شکلي است  -و گاه ،موضوع اِعمال صالحيت (قانون،
مقررات اجرايي يا امور اجرايي) را به رسميت ميشناسد .بنابراين ،ميتوان از اصل  ،۳۱مربوط به
صالحيت براي موضوع اِعمال صالحيت نيز بهره گرفت و آن را به تفکيک ماهوي قواي مقننه و
مجريه ،تسري داد ،اما بيگمان ،نوع استناد آن شورا در دو مقولهي يادشده ،متفاوت است.
در مجموع ،در تفکيک قانون و مقررات اجرايي معيار اصلي شوراي يادشده ،تعيين چارچوب
کلي از سوي قانون و تعيين جزئيات در درون چارچوب توسط مقررات اجرايي است .بديهي
است که تمسک به عبارت «چارچوب کلي» بهتنهايي کفايت نميکند و براي تفکيک به
معيارهايي براي تبيين «چارچوب کلي» ،نياز است؛ بهعبارت ديگر ،تفاوت بين چارچوب کلي و
مصاديق مداخله در امور اجرايي است که از رويهي آن شورا نميتوان معيارهايي براي آن يافت.
اين امر ممکن است به بينظمي در سلسله مراتب هنجارها بينجامد و بهجاست که شورا در
نظريههاي آيندهي خود ،بهدقت معيارهاي آن دو براي تمايز از يکديگر را مشخص کند.
البته ،گاه نيز در آن شورا نظريههايي مطرح شده که براساس آن ،برخي حوزهها را ويژهي
قانون دانسته و در واقع ،معيارهايي براي قانونگذاري ،مشخص کردهاند .براي نمونه ،در
نظريهي آن مرجع در مورد اليحهي «هدفمند کردن يارانهها» برخي بر اين نظر بودند که اگر
منظور از سياستهاي تشويقي و حمايتي مذکور در مادهي  ۳اليحه ،اعمال معافيتهاي مالياتي
يا اعطاي کمکهاي بالعوض و مانند اينها باشد ،نيازمند قانون است.
تمايز هنجاري مهم ديگر اعمالشده از سوي آن شورا ،تفکيک ميان هنجارهاي موجود در
قوانين عادي و مالي است .در اين نوع نظارت ،شورا از درج هنجارهاي غيرمالي بودجه( )32در
قوانين مالي ،جلوگيري ميکند .رويهي آن مرجع در اين زمينه بر مبناي اصل  52قانون اساسي
ايران( )33است که بهصراحت ،اين قوانين بودجه را از ساير قوانين ،متمايز کرده است .طليعهي
اين رويه را در سال  1311و نظريهي شورا در مورد «اليحهي بودجهي سال  1312کل کشور»
ميتوان يافت که هنجارهاي غيرمالي در بودجه را فاقد ماهيت بودجهاي دانست )34(.بيگمان،
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اين جهتگيري در رويهي آن شورا را ميتوان نتيجهي تفسير پوياي اصل يادشده دانست که
توان تفسير اين مرجع براي نظارت بر محتواي هنجاري قوانين را افزايش داد.
احراز ماهيت مالي مقررات اجرايي ،چندان سهل نيست .بهنظر ميرسد که معيار «تأثير روي
درآمدها و هزينههاي دولت» ( )Favoreu et Philip, 2007: 907را ميتوان معياري اساسي بهشمار
آورد .در اين حوزه ،رويهي شوراي نگهبان اندکي مبهم مينمايد؛ بهنظر ميرسد که آن شورا
بهروشني بين هنجارهاي غيرمالي

بودجه()35

و معيارهاي مشخص عناصر مقررات مالي يا

مقررات ناظر بر نيازهاي مالي دولت ،تفکيک قائل نميشود؛ بهعبارت ديگر ،ارزيابي مرجع
صيانت از قانون اساسي کشورمان بهندرت مستند به آثار مالي اعمال قوانين در آينده است.
نکتهي مهم ديگر در اين زمينه فقدان تفکيک مشخص بين قانون و امور تقنيني از يک سوي
و مقررات اجرايي و امور اجرايي از سوي ديگر است .در مورد امور تقنيني ،مشکلي به چشم
نميخورد و شوراي نگهبان در اين زمينه در برخي نظريههاي خود بهصراحت بر اختصاص
حوزههايي به امور تقنيني ،تأکيد کرده است )3۳(.اما مشکل ،زماني رخ ميدهد که شورا در برخي
موارد ،امور تقنيني را در برابر امور اجرايي ،قرار ميدهد و و استنادات آن (اصول  55و 135
قانون اساسي ايران) نيز بيانگر مالزمهي ميان «امور اجرايي» و «مقررات اجرايي» است )31(.بديهي
است که «امور اجرايي» يا «وظايف

اجرايي»()35

(اصل  ۳۱قانون اساسي) مفهومي اعم از مفهوم

«مقررات اجرايي» (اصل  135قانون اساسي) است و همهي امور و تصميمهاي اجرايي
زيرمجموعهي اصل اخير نيستند .ازاينرو يکي از اهداف مهم ارتقاي رويهي شوراي نگهبان در
اين خصوص تفکيک ميان مصاديق «امور اجرايي» و «مقررات اجرايي» ميتواند باشد .عالوهبر
آن ،مقررات اجرايي نيز نبايد به تبع اصل  135قانون اساسي به آييننامه ،محدود

شوند)35(.

در واقع ،شوراي نگهبان ،تفکيک انعطافپذيري را بين حوزههاي قانون و مقررات اجرايي،
اعمال نميکند ،زيرا اين انعطافناپذيري آثار زيانباري را بر مرزهاي نامطمئن اين دو مفهوم
بههمراه خواهد داشت .اين مرجع همواره از وجود هنجارهاي واجد ماهيت مقررات اجرايي در
قوانين ،جلوگيري ميکند .بهنظر ميرسد که آن شورا بايد رويهي خود را در تفکيک مقررات
اجرايي از قانون و جلوگيري از ورود اين مقررات در قانون ،ارتقا بخشد.
اما مهمترين نظريهي آن شورا -که تلفيقي از اصول متفاوت مربوط به تفکيک حوزهي
قانونگذاري و وضع مقررات اجرايي در آن ،ديده ميشود -نظريهي مرجع مذکور در مورد
اليحهي «اصالح موادي از قانون برنامهي چهارم توسعهي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي»

است)4۱(.

در نظريهي مذکور،
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شورا تلفيقي از مفاد اصول  55 ،۳۱و  135بهدست ميدهد تا بتواند صالحيتهاي هنجاري
دو قوه را بهدقت از يکديگر ،تفکيک کند .بهنظر ميرسد الگوي موجود در اين نظريه بتواند
بهآساني ،تفکيک مورد نظر در سلسله مراتب هنجارها را تأمين کند.

 .2-2معيارهاي شوراي قانون اساسي در تفکيک قانون و مقررات اجرايي و
تطبيق آن با رويهي شوراي نگهبان
در سالهاي نخستين نظارت شوراي قانون اساسي در فرانسه ،نوعي محافظهکاري آن مرجع
به چشم ميخورد و اين مرجع ،حوزهي قانونگذاري در اصل  34را بهصورت مضيق ،تفسير
ميکرد؛ بدين صورت که اساس قاعدهگذاري ،متعلق به قانون بود و موضوعهاي فني به مقررات
اجرايي ،احاله ميشد ( .)Camby, 2001: 970در مراحل بعدي ،رويهي آن شورا انعطاف بيشتري
يافت و هر دو حوزهي قانونگذاري و مقررات اجرايي را محدود کرد .در مرحلهي نخست ،آن
شورا ،تفسيري موسع از اصل  34ارائه داد .در اين روند ،مرجع مزبور ،اهميت برخي عبارتهاي
بهکاررفته در اصل  34مانند نظم حقوقي( )41و مؤسسات عمومي( )42را به چالش کشيد ( Luchaire,
 .)1998: 189-191در مرحلهي دوم ،منبع صالحيت قانونگذاري را به منابع ديگري بهجز اصل 34
مانند اعالميهي حقوق بشر و شهروند سال  1155ميالدي ،مقدمهي قانون اساسي سال 154۳
ميالدي و قوانين ارگانيک ،گسترش داد .در اين زمينه ،تصميم شمارهي  ۳5-34به تاريخ 2
ژوييهي  15۳5ميالدي شايان توجه است .شورا در اين تصميم ،تصريح ميکند که« :منبع
صالحيت قانونگذاري ،تنها اصل  34قانون اساسي سال  1555ميالدي نيست ،بلکه اصول  12و
 14اين قانون نيز منبع اين صالحيت بهشمار ميروند» .بهعبارت ديگر ،رويهي آن شورا ،همواره
مخالف پارلمان نبوده بلکه در موارد بسياري نيز اختيارهاي پارلمان را در قانونگذاري در مقابل
قوهي مجريه ،تضمين کرده است (.)Poulet-Gibot leclerc, 1990: 187; Jan et Roy, 1997: 175-176
آن مرجع ،همواره کوشيد تا از قوهي مجريه در مقابل تعدي قوهي مقننه ،حمايت کند ،اما
در اين روند ،همواره به اصل تفکيک قوا استناد نکرد .براي نمونه ،در تصميم شمارهي  55-3به
تاريخ  24و  25ژوئن  1555ميالدي با آييننامهي داخلي پارلمان (مجلس ملي و سنا) ،دائر بر
تحميل مهلت معيني براي پاسخگويي وزيران به مخالفتهاي مطروحه ،مخالفت کرد
( .)Luchaire, 1998: 135; Vier, 1972: 177-178بهعالوه ،از هر گونه دستور به قوهي مجريه در
قالب قانون ،بهويژه الزام قوهي مجريه به تقديم اليحهي قانوني در موضوع معين ،جلوگيري
بهعمل

آورد)43(.

آن مرجع ،در مورد تفکيک حوزهي قانونگذاري و وضع مقررات اجرايي،

قانون وارد در قلمرو مقررات اجرايي را بر خالف اصل تفکيک قوا

دانست)44(.

اما اين در
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سالهاي پس از دههي هفتاد ميالدي ،رويهي قضايي خود را ارتقا بخشيد .در تصميم شمارهي
 52-143به تاريخ  3۱ژوييهي  ،1552محدوديتهاي قانونگذار را کاهش داد و قانون دائر بر
هدفي غير از اهداف مطروحه در مادهي  34قانون اساسي سال  1555ميالدي را مغاير قانون
اساسي ندانست

(2007: 26

 .)Luchaire,براساس اين موضع نوين ،شورا با قوانين وارد در
نکرد)45(.

آن شورا در تصميمهاي بعدي خود بر اين
حوزهي مقررات اجرايي نيز ،مخالفت
موضع ،پايدار ماند و حتي آن را تقويت کرد .اين مرجع در تصميم شمارهي  2۱۱5-512به
تاريخ  21آوريل  2۱۱5تفکيک ميان قانون و مقررات اجرايي را گسترش نداد و در تصميم
 2۱۱1-545به تاريخ  22فوريهي  2۱۱1براي تثبيت جايگاه قانونگذار در تعيين چارچوب،
تأکيد کرد که قانونگذار براي تعريف قواعد تعيينکنندهي ساختار يک مؤسسهي عمومي نوين،
صالحيت دارد و براي تبيين اين صالحيت ،روش ترکيب اصول  34و  12قانون اساسي سال
 1555را بهکار گرفت (.)Janicot, 2007: 10
امروزه ،در قلمرو بند  2اصل  31قانون اساسي سال 1555شوراي قانون اساسي ،بيشتر به
داليل فني ،مداخله ميکند .اين شورا به تفکيک هنجارهايي ميپردازد که بنا بر ماهيت خود ،به
قانون يا مقررات اجرايي متعلق هستند .در مقابل ،موارد نادري را ميتوان يافت که اين مرجع با
تمسک به اصل  31واگرايي ميان قواي مقننه و مجريه را بيشتر کند (.)Feldman, 2005: 401
اين مطلب را بايد بر موارد باال افزود که تعيين مرز بين قانون و مقررات اجرايي در فرانسه،
بيشتر ناشي از پديدهي عدم صالحيت سلبي است که بسياري از تصميمهاي شوراي قانون اساسي
را به خود ،اختصاص داده است )4۳(.البته ،در سالهاي اخير ،آن شورا به محدوديت رويهي قضايي
خويش در مورد عدم صالحيت سلبي قانونگذار ،تمايل نشان داده که در قالب تغيير جهتي اندک در
تفکيک عوارض (ناشي از صالحيت وضع مقررات اجرايي) و هر نوع ماليات (ناشي از همان
صالحيت) ديده ميشود(.)Mathieu et Verpeaux, 2006: 1113; Schoetel, 2005: 5-11( )41
در مجموع ،آن شورا بر اين نظر است که قانون ميتواند دربرگيرندهي هنجارهايي باشد که در
چارچوب صالحيت مطروحه در اصل  34قانون اساسي مربوط به قوهي مقننه ،قرار

ندارند)45(.

در اين صورت ،به فرض رضايت قوهي مجريه ،آن شورا نميتواند جلوي قوهي مقننه را بگيرد.
از اين رويه ميتوان نتيجه گرفت که شوراي يادشده بهدشواري ميتواند دو حوزه را محدود و
از يکديگر ،تفکيک کند .البته ،در عين حال ،در رويهي شورا نوعي تعلق خاطر به صالحيت
سنتي پارلمان در فرانسه ،بهويژه در حوزهي حقها و آزاديهاي شهروندي ،ديده ميشود
( .)Delaunay, 1997: 176عالوهبر آن ،بهنظر ميرسد که مرجع صيانت از قانون اساسي فرانسه،
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تعيين مرز ميان صالحيت قانونگذاري قوهي مقننه و صالحيت وضع مقررات اجرايي قوهي
مجريه را بيشتر بر عهدهي خود آنها نهاده است .اين امر براي تحقق دولت حقوقي بسيار
خطرناک بهنظر ميرسد.
آن شورا در موارد بسياري کوشيده که صالحيت هنجاري پارلمان را محدود

کند)45(.

اما ،در

اين حوزه ،الزم نيست تا شورا همهي مصوبههاي پارلماني را مورد نظارت ،قرار دهد .نمونهي
بارز اين امتناع از نظارت تام بر مصوبههاي پارلماني را در مصوبههاي اصالحي ميتوان
يافت )5۱(.در اين زمينه ،آشکارا ميتوان ديد که نظارت بر اصالحيهها ابزار مؤثري در تعامل بين
دولت ،پارلمان و مرجع صيانت از قانون اساسي است.
شوراي قانون اساسي ابتدا تفسيري کامالً لفظي از اختيار اصالح دولت ،پيش رو قرار
داد )51(.سپس با تفسير تازهاي از متن از اصل  44قانون اساسي )52(،فاصله گرفت و اين اختيار
دولت را محدود کرد )53(.آن شورا در دههي هشتاد ميالدي ،اين رويکرد خود را گسترش داد،
نظارت بر اعمال اختيار اصالح را تثبيت کرد و مفهومي شکلي از اصالح را در نظر گرفت
( .)Sommacco, 2002: 415براي مثال ،شورا در تصميم شمارهي  2۱۱۱-43۱به تاريخ  2۱ژوئن
 2۱۱۱اعالم کرده بود که« :تنها اصالحيههايي قابل رسيدگياند که در ارتباط مستقيم با بخشي
از اليحهي مطرح در کميسيون مختلط پارلماني باشند» و در تصميم شمارهي  2۱۱۳-533به
تاريخ  1۳مارس  2۱۱۳اين رويکرد را ادامه و گسترش

داد)54(.

در نتيجه ،اين رويکرد

سختگيرانهي شورا در مورد شرايط اعمال اختيار اصالح در راستاي حفظ اين اختيار براي
اعضاي پارلمان بهويژه ،سناتورها بود)55(.
در واقع ،رويهي شوراي يادشده به اين مرجع ،قدرت مانور بسياري در مورد توازن ميان قوا
اعطا

کرده)5۳(،

اگرچه اين قدرت از نظر بسياري از حقوقدانان ،تجاوز از صالحيت آن است

( .)Camby, 2001: 980البته ،اگر آن شورا نظارت خود بر اصالحيهها را انعطافپذيرتر ميکرد ،باز
هم نظارت بر ارتباط اصالحيه با هدف متن قانون اصلي ،وجود داشت .آن شورا در اين زمينه،
سياست مشخصي را پيش رو قرار نداده است .براي نمونه ،در تصميم  2۱۱3-412به تاريخ 2۳
ژوئن  ،2۱۱3از اعمال اين روش ،خودداري کرد ،ولي در تصميم  2۱۱3-451به تاريخ 3۱
ژوييهي  ،2۱۱3آيين رسيدگي به تخلفات کارمندان سنا را بيارتباط با قانون تأمين مالي
دانست )51(.با اين حال ،بهنظر ميرسد آن شورا نظارت بهمراتب سختگيرانهتري را نسبت به
گذشته در اين زمينه بهکار ميبرد )55(.در تصميم شمارهي  2۱۱۳-532به تاريخ  15ژانويهي
 ،2۱۱۳شورا نظارت خود را در دو مرحله ،انجام ميدهد :نخست ،اصالحيهها را از منظر شفافيت
و ارتباط با هدف متن مصوبه در روند بررسي در مجلس ملي (مجلس نخست) ،صحيح تشخيص
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داد و سپس ،بخشهايي از آنها را مغاير قانون اساسي ،اعالم کرد که با موارد خالف قانون اساسي
در قانون مرجع ،ارتباط داشتند .شايان يادآوري است که اين تفکيک براساس مادهي  45قانون
اساسي مصوب سال  1555صورت گرفته است (.)Chamussy, 2007: 1079
در مقابل ،اين ديدگاه انعطافناپذير شوراي قانون اساسي در مورد اختيار اصالح دولت در
شوراي نگهبان ،ديده نميشود .در اين زمينه ،شوراي نگهبان آشکارا در موضوع اختيار اصالح
قواي مقننه و مجريه مداخلهي چنداني نميکند و اين اختيار را بيشتر به مجلس شوراي اسالمي
وا مينهد )55(.در نتيجه ،بهنظر ميرسد فقدان توجه شوراي نگهبان به ضرورت وجود ارتباط ميان
اصالحيه و اهداف قانون ،کاستي زيادي بهشمار ميرود و بايد براي توجه به آن تمهيدي انديشيد.
شوراي نگهبان در مورد تفسير قوانين ،همين موضع را برگزيده و بر اين نکته تأکيد دارد که
تفسير قوانين در صالحيت انحصاري مجلس شوراي اسالمي است )۳۱(.البته ،در اين زمينه،
مرجع صيانت از قانون اساسي ايران ،تصريح کرد که در لواي تفسير قوانين نبايد قانونگذاري
انجام گيرد ،بلکه تفسير بايد نقاط مبهم و غيرواضح قانون مادر را مشخص کند .در اين زمينه،
نظريهي تفسيري شمارهي  1۳/21/553به تاريخ  131۳/3/1۱در خور اعتناست که آن شورا
اعالم داشت «مقصود از تفسير ،بيان مراد مقنن است؛ بنابراين تضييق و توسعهي قانون در
مواردي که رفع ابهام قانون نيست ،تفسير تلقي نميشود» )۳1(.همانطورکه مالحظه ميشود ،بر
خالف رويهي موجود در مورد اصالحيههاي قوانين ،آن شورا در صدد احراز رابطهي دقيقي
بين قانون و تفسير آن است و اين رابطه را در جهتي خاص (تبعيت مطلق محتوايي تفسير از
قانون مادر) ،تعريف ميکند .بر اين اساس ،شورا اين رابطه را در جهات گوناگون ،گسترش
ميدهد و براي نمونه ،نظارت بر قوانين را از اين منظر اعمال ميکند که قانونگذاري در قالب
تفسير قوانين به افزايش هزينههاي عمومي نينجامد )۳2(.بيگمان ،اين موضع ،اختيار ابتکار قانون
پارلمان در حوزهي مالي را محدود

ميکند)۳3(.

بر خالف سنت حقوق اساسي فرانسوي ،تعلق خاطر به قانون ،بهنحو موجود در آن کشور،
فاقد زمينهي تاريخي در فرهنگ حقوقي کشورمان است .در نتيجه ،شوراي نگهبان در صيانت
از قانون اساسي با مشکالتي مانند مشکالت پيش روي شوراي قانون اساسي فرانسه ،روبهرو
نميشود و اصول قانون اساسي را بهطور مساوي در مقابل قواي مجريه و مقننه تضمين ميکند.
در مقابل ،شوراي قانون اساسي فرانسه که براي مثال در تصميم شمارهي  52 -143به تاريخ
 3۱ژوييهي  1552وارد محتواي قوانين نشد ،در شمارهي  2۱۱5-512به تاريخ  21آوريل
 2۱۱5در مورد محتواي قوانين نيز اظهار نظر و اعالم کرد« :که برخي مقررات موجود در اين
قانون ،ويژگي مقررات اجرايي را دارند» .بهنظر ميرسد که اين تحولي بسيار شگرف در رويهي
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قضايي شوراي قانون اساسي است و تجربهاي مفيد براي همتاي ايراني خود ،بهشمار ميآيد.
پرسشي که در اينجا مطرح ميشود آن است که آيا شوراي قانون اساسي توانسته تعريفي
ديگر از قانون ،ارائه دهد؟ بهنظر ميرسد که اين مرجع در تصميم مهم شمارهي 52-143
خويش به تاريخ  3۱ژوييهي  1552کوشيد که چنين تعريفي ارائه دهد و تعريف ماهوي از
قانون را واگذارد ( .)Villiers, 1983: 362در اين تصميم ،آن شورا تالش کرد تا حوزهي قانون و
قانونگذاري را حتي در درون حوزهي وضع مقررات اجرايي ،گسترش دهد و به تفکيک اصول
 34و  31قانون اساسي مصوب سال  1555اکتفا نکند ( .)Favoreu, Philip, 2007: 540از تصميم
شمارهي  2۱۱5-512به تاريخ  21آوريل  2۱۱5نيز شوراي قانون اساسي رويهي خويش را
بهکلي ،تغيير داد و بر محتواي هنجاري قانون مصوب پارلمان نظارت کرد .برخي حقوقدانان
فرانسوي نيز بر اين نظرند که شوراي قانون اساسي ،همچنان بر رويهي تثبيتشده از سال
 1552و تصميم مذکور پايبند است و در تصميم سال  2۱۱5اين رويه را ارتقا

داد)۳4(.

به هر

رو ،در اين تصميم ،شورا بر مبناي اصل  ۳1قانون اساسي مصوب سال  1555تصريح کرد که
«برخي از قسمتهاي قانون ،ماهيت مقررات اجرايي دارند».
در مقابل ،شوراي نگهبان عموماً تمايلي به نظارت بر محتواي هنجاري مصوبههاي مجلس
شوراي اسالمي نشان نداده است .در واقع ،بهنظر ميرسد که آن شورا در نظارت خود ،بيشتر
تفکيکي کارکردي را مدنظر دارد .شايد از اين منظر ،نظريهي اين مرجع در مورد اليحهي
«اصالح موادي از قانون برنامهي چهارم توسعهي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي» نقطهي عطفي در کارنامهي
عملي آن مرجع بهشمار رود .اين معيار جز در مواردي معدود در نظر شوراي قانون اساسي
فرانسه نبوده

است)۳5(.

شوراي قانون اساسي در رويهي قضايي خود ،معيارهاي متنوعي را براي ويژگي مقررات
اجرايي ،مطرح کرده است )۳۳(.در اين راستا ،اصل  ۳1قانون اساسي مصوب  1555اين کشور و
مواد  11تا  23دستورالعمل  1نوامبر  1555قواعد نظارت بر آييننامههاي داخلي پارلمان را
مشخص کرد .در نخستين تصميم در اين زمينه ،آن شورا مفهومي مضيق از مقررات اجرايي
پارلماني را پيش رو قرار داد .همزمان ،مفهومي موسع از هر مجلس در نظر گرفت تا متون
مورد نظارت خود را مشخص کند .در مقابل ،شوراي نگهبان ،معيارهاي مشخصي براي تعيين
ويژگيهاي مقررات اجرايي ،ارائه نداده است.
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نتيجهگيري
امروزه ،بروز اختالفات فراوان در تصويب قوانين و مقررات اجرايي بين قواي مقننه و
مجريه ،اين ادعا را مورد دفاع قرار ميدهند که تفکيک ساختاري صالحيتهاي قواي مقننه و
مجريه ،بهنحو مقرر در قانون اساسي ايران ،کارايي خود را از دست داده است .بهعبارت ديگر،
اتخاذ رويکردي ديگر به تفکيک صالحيتهاي قواي مقننه و مجريه براي حل مشکالت در اين
حوزه ضروري است .در فرانسه نيز ،مشکل يادشده ،البته نه در حد متداول در کشورمان ،به
چشم ميخورد .اين رويکرد موسوم به «تفکيک ماهوي» بايد از سوي مراجع صيانت از قانون
اساسي با تفسيري پويا از متون قانون اساسي ،مطرح شود .در اين بستر ،توسعهي رويهي دو
مرجع صيانت از قانون اساسي ،بيانگر نوعي پويايي در جنبههاي خاص است .در واقع ،هر دو
مرجع ،نقش فعالي در تفکيک صالحيتهاي هنجاري قواي مقننه و مجريه (قانون و مقررات
اجرايي) دارند .در مقايسه با ساير حوزهها ،شوراي نگهبان از رويهي پويايي در حوزهي تفکيک
ماهوي قانون و مقررات اجرايي ،برخوردار است ،اما اين رويه بايد تعميق شود و ارتقا يابد .در
اين زمينه ،بهنظر ميرسد با وجود تفاوت بنيادين بين مباني تفکيک ماهوي قانون و مقررات
اجرايي ،معيارهاي شوراي قانون اساسي در بسياري از حوزهها مانند اصالح قوانين ميتواند
مورد استفادهي شوراي نگهبان ،قرار گيرد .در عين حال ،شوراي اخير ،معيارهاي گوناگوني را
با استناد به اصول قانون اساسي يا تلفيق آنها به توجه به منطق قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران بهکار ميگيرد .معيارهاي تلفيقي يادشده ،راهکاري بسيار استوار و قابل تأمل براي تعميق
تفکيک ماهوي قواست.
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يادداشتها
 .9عبارت «دولت حقوقي» معادل  Rule of Lawيا  Etat de droitبهکار رفته که در آن ،دولت ،به
هنجارهاي حقوقي محدود است و بخشي از اين محدوديت ،مربوط به قدرت سياسي است و
اصل تفکيک قوا بهعنوان ابزار اصلي آن بهکار ميرود.
2. Georges Vedel

 .3بديهي است که در اينجا تفکيک کارکردي قوا مورد نظر نويسنده است .همچنين ،مراد از «قانون
اساسي»« ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» بوده و منصرف از قانون اساسي مشروطيت است.
 .7از اصطالح « قواي عمومي» نميتوان تعريف دقيقي ارائه داد (.)Biller-Maryioli, 2001: 1624
از نظر برخي نويسندگان ،منظور از قواي عمومي نهادهاي اساسي برتري هستند که با قانون
اساسي ،موجوديت يافتهاند ( .)Duhamel, 1992: 790قدر مشترک بيشتر تعاريف ،قوايي است
که ناشي از قانون اساسياند .برخي ديگر از انديشمندان حقوق اساسي ،قواي عمومي را تنها در
قواي مقننه و مجريه ،خالصه ميکنند ()Favoreu, 1967: 31؛ درحاليکه مردم نيز در
مردمساالري نيمهمستقيم ،ارادهي خود را تحقق ميبخشند.
 .5اين تعبير ،نزديک به همان تعبيري است که سييس ( )Sieyèsانديشمند برجستهي فرانسوي
بهکار برده است .او قدرت عمومي را واحد و تنها ناشي از مردم ميداند ،ولي کارکردهاي اين
قدرت ،متنوع است و بايد از يکديگر ،تفکيک شوند.

6. Règlement d’application
7. Règlement autonome

 .8در تأييد اين نظر ن.ک:
DE SOTO (L.), «La loi et le règlement dans la Constitution du 4 octobre 1958», Revue
du Droit Public et de la science politique en France et à l’étranger, 1959, p. 275 et
CHATENET (P.), «L’application des articles 34 et 37 par le Conseil constitutionnel»,
Le domaine de la loi et du règlement, colloque organisé par la Faculté de Droit et de
Science politique d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1978, p. 139.

براي آشنايي با نظر مخالف ن.ک:
FAVOREU, Louis, «La loi», La continuité constitutionnelle en France de 1789 à 1989,
Journée d’études des 16-17 mars 1989, Aix-en-Provence/Paris, P.U.A.M./Economica,
1990, pp. 98-99.

 .1همچنين ن.ک:

FAVOREU, Louis, «De la démocratie à l’État de droit», Le débat, nº 64, 1991, p. 160.
10. Autonome

 .99در برخي موارد ،اينطور استنباط ميشود که برخي از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران نيز تفکيک مشخصي بين قوانين عادي و مقررات اجرايي ،قائل نبودهاند
(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،ج.)1۳31 :3
 .97نظريهي شمارهي  51/3۱/135۳به تاريخ 1351./۳/2
 .93بند  2نظريهي شمارهي  1۱224به تاريخ  13۳۳/11/14در مورد اليحهي قانوني «مقررات مالي،
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اداري ،استخدامي و تشکيالت جهاد سازندگي» .همچنين ،ر.ک :نظريهي شمارهي  5113به تاريخ
 13۳4/5/21در مورد اليحهي قانوني «واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهيانهي وراث شهدا و
مفقودين نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و کارمندان کشوري به بنياد شهيد انقالب اسالمي».
 .97بند  2نظريهي شمارهي  1115به تاريخ  13۳5/5/15در مورد طرح قانوني «آييننامهي
استخدامي ديوان محاسبات کشور» و بند  1نظريهي شمارهي  1445به تاريخ  1314/11/1در
مورد طرح قانوني «حمل و نقل و عبور کاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ايران».
 .95بند  1نظريهي شمارهي  14/21/15۱4به تاريخ  1314/11/5در مورد اليحهي قانوني «بودجهي
سال  1315کل کشور».
 .91نظريهي شمارهي  5155به تاريخ  1312/11/۳در مورد طرح قانوني «الحاق يک بند و سه
تبصره بهعنوان بند  3به مادهي  55قانون شهرداريها» .نظير همين ممنوعيت در مورد وضع
جريمه توسط بانک مرکزي هم در رويهي شورا ديده ميشود .ر.ک :بند  5نظريهي شمارهي
 55/3۱/41114به تاريخ  1355/1۱/15در مورد اليحهي قانوني «برنامهي پنجسالهي پنجم
توسعهي جمهوري اسالمي ايران».
 .97نظريهي شمارهي  51/1۱/151۱به تاريخ .1351/5/15
 .98بند  12نظريهي شمارهي  55/3۱/2۱145به تاريخ  1355/12/13در مورد اليحهي قانوني
«مديريت خدمات کشوري».
 .91نظريهي شمارهي  ۳455به تاريخ  13۳5/5/11در مورد طرح قانوني «تشديد مجازات محتکران
و گرانفروشان».
 .72مادهي  24قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي مصوب  1314/1۱/2۱که شوراي نگهبان آن را تأييد کرده
است .ر.ک :معاونت حقوقي رياست جمهوري ( ،)1355مرزهاي تقنين و اجرا در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران ،تهران :معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ،ص .1۱5-1۱4
 .79نظريهي شمارهي  51/3۱/2524به تاريخ 1351/11/25در مورد طرح قانوني «تشکيل سازمان
نظام روانشناسي و مشاورهي جمهوري اسالمي ايران».
 .77بند  3نظريهي شمارهي  51 /3۱ /215۱به تاريخ 1351./1۱/12
 .73نظريهي مورخ 1355./5/22
 .77نظريهي شمارهي  5155به تاريخ 1312./11/۳
 .75نظريهي شمارهي  1145به تاريخ 1313./5/2
 .71اصل  11قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« :مجلس شوراي اسالمي در عموم مسايل در
حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع کند».
 .77اصل  15قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« :طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي که
نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميکنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينهي
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عمومي ميانجامد ،در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا
تأمين هزينهي جديد نيز معلوم شده باشد».
 .78اصل  ۳۱قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« :اعمال قوهي مجريه جز در اموري که در اين
قانون مستقيماً بر عهدهي رهبري گذارده شده ،از طريق رييسجمهور و وزراء است».
 .71نظريهي شمارهي  55/3۱/155۱5به تاريخ .1355/1۱/1
 .32نظريهي شمارهي  55/3۱/15515به تاريخ .1355/1۱/2۱
« .39مادهي  2بهدليل اجرايي بودن کميته ،واگذاري آن به اشخاص غير از وزير بدون تأييد
رييسجمهور و وزراء مغاير اصل شصتم قانون اساسي است» .به نقل از :مرکز تحقيقات شوراي
نگهبان ،شرح تفصيلي بررسي طرح ساماندهي مد و لباس.
32. Cavaliers budgétaires

 .33اصل  52قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« :بودجهي ساالنهي کل کشور بهترتيبي که در
قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي
تسليم ميگردد .هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».
 .37بند  1نظريهي شمارهي  4153به تاريخ .1311/11/12
35. Cavaliers budgétaires

 .31بند  3نظريهي شمارهي  5۱/3۱/42223به تاريخ « :135۱/2/15از آنجا که تعيين موارد استثناء
در قسمت اخير بند  15از امور تقنيني است ،لذا واگذاري تعيين آن به غير مجلس شوراي
اسالمي ،مغاير اصل  55قانون اساسي شناخته شد» .همچنين ،ر.ک :نظريههاي شمارهي
 5۱/3۱/4۳141به تاريخ  135۱/12/23در مورد اليحهي قانوني «آيين دادرسي کيفري» و
شمارهي  51/3۱/315۱۱به تاريخ  1351/12/21در مورد اليحهي قانوني «اصالح قانون
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب .»1312
 .37قسمت «الف» نظريهي شمارهي  55/3۱/4۱5۳5به تاريخ « :1355/1۱/۳در مادهي (  2۱۱مکرر  )4با
توجه به اينکه تصويب موارد مذکور در اين ماده بر عهدهي مرکز امور زنان و خانواده گذاشته شده
است و اين امور بعضاً تقنيني يا اجرايي هستند ،لذا مغاير اصول  55و  135قانون اساسي شناخته
شد» .همچنين ،ر.ک :بند  ۳نظريهي شمارهي  55/3۱/41۱21به تاريخ  1355/1۱/5در مورد اليحهي
قانوني «برنامهي پنجسالهي پنجم توسعهي جمهوري اسالمي ايران».
 .38بند  2نظريهي شمارهي  4554به تاريخ  13۳1/3/4در مورد «اساسنامهي سپاه پاسداران انقالب
اسالمي».
 .31بند  2نظريهي شمارهي  5۱/3۱/45155به تاريخ  135۱/1۱/21در مورد طرح قانوني «بهبود
مستمر محيط کسب و کار».
 .72نظريهي شمارهي  5۳/3۱/231۱1به تاريخ .135۳/5/1۳
41. Ordres juridiques
42. Etablissements publics
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 .73تصميم شمارهي  1۳-13به تاريخ  25دسامبر .151۳

 .77تصميمهاي شمارهي  15-55به تاريخ  21ژوييهي  1515و شمارهي  15-1۱4به تاريخ  23مه .1515
 .75تصميمهاي شمارهي  53-1۳2به تاريخ  15و  2۱ژوييهي  1553و شمارهي  53-1۳1به تاريخ
 15ژانويهي .1554
 .71تصميمهاي شمارهي  51-132به تاريخ  1۳ژانويهي  ،1552شمارهي  54-153به تاريخ  15ژانويهي
 ،1555شمارهي  55-155به تاريخ  13دسامبر  ،1555شمارهي  5۳-211به تاريخ  15سپتامبر ،155۳
شمارهي  51-233به تاريخ  5ژانويهي  ،1555شمارهي  53-322به تاريخ  25ژوييهي ،1553
شمارهي  54-355به تاريخ  2۳ژانويهي  ،1555شمارهي  5۳-315به تاريخ  23ژوييهي ،155۳
شمارهي  55-355به تاريخ  5مه  ،1555شمارهي  2۱۱1-455به تاريخ  12ژانويهي .2۱۱2
 .77تصميم شمارهي  2۱۱5-513به تاريخ  14آوريل .2۱۱5
 .78ر.ک :تصميم شمارهي  52-143به تاريخ  3۱ژوييهي .1552
 .71براي مثال :تصميم شمارهي  15-1۱به تاريخ  2۳آوريل .1515
 .52در اين زمينه ر.ک :تصميمهاي شمارهي  5۳-221به تاريخ  25دسامبر  155۳و شمارهي 5۳-224
به تاريخ  23ژانويهي .155۳
 .59براي مثال ر.ک :تصميم شمارهي  5۳-221به تاريخ  25دسامبر .155۳
 .57مادهي  44قانون اساسي مصوب  1555مقرر ميدارد« :اعضاي پارلمان و اعضاي دولت داراي حق
پيشنهاد اصالحي هستند .بعد از شروع مذاکرات ،دولت مي تواند با بررسي هر اصالحيهاي که قب ً
ال
به کميسيون ارجاع نشده است ،مخالفت نمايد .در صورت تمايل دولت ،مجلس تمام يا قسمتي از
متن مورد بحث يا اصالحات پيشنهادي مورد قبول دولت را براي يک مرتبه به رأي مي گذارد».
 .53براي مثال ر.ک :تصميمهاي شمارهي  5۳-224به تاريخ  23ژانويهي  1551و شمارهي 53-334
به تاريخ  2۱ژانويهي .1554
 .57براي مطالعهي بيشتر ،ر.ک:
MATHIEU (B.) et VERPEAUX (M), « Chronique de jurisprudence constitutionnelle »,
JCP, 2006, I 191, p. 2167. Dans les autres décisions, le Conseil ne paraît pas disposer à
adoucir sa jurisprudence. Voir : CC, nº 2006-544DC du 14 décembre 2006, Rec. 129 ; nº
2007-546DC du 25 janvier 2007 ; nº 2007-549DC du 19 février 2007 et nº 2007-552DC
du 1er mars 2007. ROUSSEAU (D.), « Chronique de jurisprudence constitutionnelle
2006-2007 », R.D.P., 2007, p. 1148.

 .55براي مثال ر.ک :تصميم شمارهي  55-4۱2به تاريخ  25ژوئن .1555
 .51براي مثال ر.ک :تصميم شمارهي  2۱۱1-445به تاريخ  15ژوئن .2۱۱1
 .57در اين زمينه همچنين ر.ک :تصميمهاي شمارهي  2۱۱۱-43۳به تاريخ  1دسامبر  2۱۱۱و
شمارهي  2۱۱3-415به تاريخ  3۱ژوييهي .2۱۱3
 .58براي مثال ر.ک :تصميمهاي شمارهي  2۱۱۳-534به تاريخ  1۳مارس  2۱۱۳و شمارهي 2۱۱۳-535
به تاريخ  3۱مارس .2۱۱۳
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 .51براي مثال ر.ک :پاسخ شمارهي  2535شوراي نگهبان به تاريخ  21اسفند  131۱به سؤال وزير
کار و تأمين اجتماعي.
 .12براي مثال ر.ک :پاسخ شمارهي  425۳شوراي نگهبان به تاريخ  22فروردين  13۳1به سؤال
توليت آستان قدس رضوي.
 .19در اين موضع ،نظريههاي بسيار وجود دارد .براي مثال ،شورا در نظريهي شمارهي 5۳/3۱/24555
به تاريخ  135۳/11/5مربوط به طرح «استفساريهي مادهي  ۳1قانون انتخابات مجلس شوراي
اسالمي مصوب  »13۳5تصريح ميکند« :با توجه به نظريهي تفسيري شوراي نگهبان از اصل 13
قانون اساسي ،طرح استفساريهي مادهي  ۳1قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 13۳5
تفسير نيست بلکه قانونگذاري است ،لذا مغاير اصل  13قانون اساسي شناخته شد».
 .17نظريهي شمارهي  5۳/3۱/24141به تاريخ  135۳/1۱/2۱مربوط به طرح «استفساريهي قانون
اصالح مواد  5و  1۱قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصالح مادهي
 113قانون برنامهي سوم توسعهي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران».
 .13براي تطبيق با نظام حقوقي فرانسه بايد به مادهي  4۱قانون اساسي مصوب سال  1555مراجعه کرد.
اين ماده ،ابتکار پارلمان را در اين زمينه ،محدود ميکند .شوراي قانون اساسي در تصميم شمارهي ۳۱-5
به تاريخ  11اوت  15۳۱تفسيري موسع ارائه ميکند که بر مبناي آن نه فقط افزايش هزينههاي اشخاص
حقوقي حقوق عمومي بلکه نظامهاي تأمين اجتماعي را نيز در بر ميگيرد (.)Philip, 2007: 366
 .17براي نمونه ،ر.ک:
FATIN-ROUGE STÉFANINI (M.), «Chronique de la France», Annuaire International
de la Justice Constitutionnelle, 2005, p. 557.

 .15در حوزهي تفکيک مبتني بر مادهي  31قانون اساسي مصوب  ،1555شرايط شکلي بايد بهگونهاي
باشد که شوراي قانون اساسي متقاعد شود که هنجارهاي موضوع نظارت شکل تقنيني دارند.
 .11براي مثال ،تصميمهاي شمارهي  2۱۱5-155Lبه تاريخ  24مارس  ،2۱۱5شمارهي 2۱۱5-2۱۱L
به تاريخ  24مارس  2۱۱5و شمارهي  2۱۱5-2۱1Lبه تاريخ  13اکتبر .2۱۱5
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منابع و مآخذ
الف) فارسي
الهام ،غالمحسين؛ موسيزاده ،ابراهيم ( ،)1351دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران؛ اصول قانون
اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان ( ،)9381-9351تهران :مرکز تحقيقات شوراي نگهبان.
تيال ،پروانه (« ،)1353گسترهي صالحيت آييننامهسازي قوهي مجريه از منظر حقوق عمومي»،
اطالعرساني حقوقي ،ش  ،۳ص .12
شوراي نگهبان ،شرح تفصيلي نظر شوراي نگهبان دربارهي اليحهي «هدفمند کردن يارانهها»،
 ،تاريخ بازديد .1355/2/25
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
( ،)13۳4تهران :ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،ج .3
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)135۱مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دورهي اول (خرداد  9351تا خرداد  ،)9313تهران :معاونت
تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات.
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)1355مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دورهي دوم (خرداد  9313تا خرداد  ،)9317تهران :معاونت
تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات.
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)1355مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دورهي سوم (خرداد 9317تا خرداد  ،)9379تهران :دادگستر.
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)1355مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دورهي چهارم (خرداد 9379تا خرداد  ،)9375تهران :دادگستر.
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)1355مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دورهي پنجم (خرداد  9375تا خرداد  ،)9371تهران :دادگستر.
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)1354مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس
شوراي اسالمي دورهي ششم – سال چهارم (خرداد  9387تا خرداد  ،)9383تهران :دادگستر.

مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)1355مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دورهي هفتم (خرداد  9383تا خرداد  ،)9387تهران :معاونت تدوين،
تنقيح و انتشار قوانين و مقررات.

40

بررسي تطبيقي تفکيک ماهوي قواي مقننه و مجريه در رويهي مراجع صيانت از قانون اساسي ايران و فرانسه

 مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس،)1352( پژوهشکدهي شوراي نگهبان
. پژوهشکدهي شوراي نگهبان: تهران،)9319  تا خرداد9387 شوراي اسالمي دورهي هشتم (خرداد
 مرزهاي تقنين و اجرا در قانون اساسي جمهوري،)1355( معاونت حقوقي رياست جمهوري
. تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت تدوين: تهران،اسالمي ايران
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رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به
نظریات شورای نگهبان
حسین خلفرضایی

*

دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه ،تهران ،ایران
پذيرش9797/2/22 :

دريافت9792/9/9 :

چکیده
هر قاعدهی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است ،این در حالی است که قواعد به دالیلی چون
اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند .قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست ،بلکه
بهسبب کلیت ،عمومیت و کالننگری و صعوبت نسبی اصالح و بازنگری در آن ،در مواردی تاب
تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد .بهسبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون
بهناچار آن را تفسیر میکند ،در بیشتر نظامهای سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر
آن به مرجعی خاص سپرده شده است؛ البته ماهیت مراجع تفسیر قانون بر رویکردها و روشهایی
که این مراجع برای تفسیر قانون پی میگیرند ،نیز مؤثر است.
در این مقاله رویکردها و روشهای تفسیری بررسی میشود و از این رهگذر میتوان تناسب
هریک از این رویکردها را با نظامهای حقوقی مختلف ارزیابی کرد .در این چارچوب ،تحلیل
علمی و عینی نظریات شورای نگهبان بهعنوان متولی تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی ایران نیز
بهتر صورت خواهد گرفت.

کلیدواژهها :تفسیر ،شورای نگهبان ،قانون اساسی ،قصد قانونگذار ،متن قانون.

* E-mail: h.rezaei@mail.ut.ac.ir
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مقدمه
اجرای قوانین جز از راه تفسیر ممکن نیست؛ به دیگر سخن ،تفسیر ،مقدمه و پیششرط اجرای
قانون است .پیداست که هر گاه مفاد قانون روشن باشد ،نمیتوان به بهانهی تفسیر از آن معنا طفره
رفت )1(.اما واقعیت این است که قوانین بشری بهدلیل بیبهره بودن بشر از علم مطلق و پیشبینی
آینده ،ناگزیر به ورطهی ابهام ،اجمال ،نقص ،سکوت و تعارض میغلتند و حتی قوانین الهی نیز از
آنجا که مخاطب آنها بشر است ،بر حسب افق نگرش و اندیشهی مفسران ،تفاسیر مختلفی به خود
میگیرند .بر این اساس ،تفسیر قانون نیازمند رعایت اصول و ضوابطی خاص است.
اجرای حکم قانون در وهلهی نخست ،منوط به فهمیدن آن است و شناختن حقوق بهمنظور
اجرای آن تنها از طریق یک فعالیت ذهنی حاصل میشود .این فعالیت از آن نظر که استداللی است،
از منطق سرچشمه میگیرد .در نتیجه ،تفسیر حقوق همزمان یک وجه حقوقی و یک وجه منطقی
دارد؛ بنابراین ،از یک سو ،تابع قواعد حقوقی یعنی قواعد خاصی است که فعالیت تفسیری( )2حقوق
را رهبری میکنند و از سوی دیگر ،تابع قواعد منطقی یعنی قواعدی است که متضمن وظایف ذهنی
استداللی( )3بهویژه وظایف تقسیم و تعریف و استنتاجاند (کالینوسکی.)23 :1333 ،
در این میان ،تفسیر قانون اساسی جایگاه و آثار ویژهای دارد و دادرسان اساسی نیز نقش
متفاوتی نسبت به دیگر دادرسان (دادرسان محاکم عادی) دارند و آن چیزی است که کلسن،
قانونگذاری سلبی خوانده است ،بدین معنا که دادرس اساسی در صورت احراز مغایرت قوانین با
قانون اساسی ،قوانین مغایر را از اعتبار ساقط میکند ( .)Kelsen, 1945: 268نظریهی تفسیری که از
سوی مرجع متولی تفسیر رسمی بهعمل میآید ،ارزشی برابر با خود موضوع تفسیر

مییابد)4(.

مرجع مفسر بهطور معمول در مورد رویکرد یا روش تفسیری اتخاذی خود چیزی
نمیگوید ،اما این مراجع برای رسیدن به حکم ناگزیر از بهکارگیری روشهای منطقی تفسیرند.
مکاتب تفسیری را از جهات مختلف میتوان دستهبندی کرد .از یک منظر میتوان آنها را در
مکاتبی که به منبع یا مبنای قانون توجه میکنند و مکاتبی که به مخاطب یا غایت قانون تأکید
دارند ،بررسی کرد .از سوی دیگر ،مکاتب تفسیری را میتوان با توجه به تحلیل آنها از قانون
دستهبندی کرد :آن دسته از مکاتبی که در تفسیر قانون به زمان وضع و انتشار آن توجه میکنند
و دستهای دیگر که قانون را در همان ظرف زمانی تفسیر مدنظر قرار میدهند.
در این مقاله ،در دو بخش به مطالعه و نقد مهمترین مکاتب تفسیر قانون اساسی میپردازیم.
در ابتدا رویکردهای منشأگرا یا تفاسیر معطوف به متن و اصل قانون بررسی میشود و پس از آن،
رویکردهای غیرمنشأگرا یا تفاسیر معطوف به مخاطب و غایت قوانین مورد بحث قرار میگیرند.
بررسی رویکردها و روشهای تفسیری در نظامهای حقوقی میتواند تناسب هریک از روشها با

رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان

32

رویکردهای کلی تفسیر را نشان دهد و تجربهی سایر نظامهای حقوقی و روشهایی را که با
توجه به نظام خاص خود اتخاذ کردهاند ،به ارزیابی و سنجهی قضاوت بگذارد .برای عینیت
یافتن بیشتر رویکردهای تفسیری ،به برخی نظریات شورای نگهبان نیز اشاره میشود .بدیهی
است که هدف از این تحقیق ،تحلیل رویکردهای تفسیری شورای نگهبان نیست و پرداختن به آن
مجالی دیگر میطلبد.

 .1رویکردهای منشأگرا یا تفسیر معطوف به متن و اصل قانون
 .1-1لفظگرایی در نظام حقوقی رومی-ژرمنی
در این دیدگاه ،قانون مظهر ارادهی قانونگذار و قانونگذاری تنها منشأ حقوق است و برای
تفسیر قانون باید به جستوجوی ارادهی واقعی قانونگذار در زمان وضع قانون پرداخت .هر
گاه مفاد قانون روشن باشد ،منظور قانونگذار که در متن قانون متجلی است ،از طریق بهکار
بردن قواعد دستور زبان و اصول منطقی قابل استنباط خواهد بود )5(.بر این اساس ،معنای
عادی( )6یا متداول کلمات در زمان تدوین متن یا همان زمان استعمال (و نه زمان تفسیر) مورد
توجه قرار

میگیرد3(.و)8

دوران خودنمایی مکتب تفسیر تحتاللفظی را به اوایل قرن نوزدهم میالدی و زمان
تصویب قانون مدنی فرانسه یا همان کُد ناپلئون منتسب میکنند ،اما میتوان ادعا کرد که تفسیر
تحتاللفظی یا تعبد به صریح قانون رویکردی بوده که طی قرون متمادی دنبال شده است.
یکی از ریشههای کهن این رویکرد ،مبنای مذهبی قوانین بوده و در واقع ،خضوع در برابر
قانون بهسبب تعبد نسبت به فرمانهای الهی بوده است (صانعی.)422 :1381 ،
در دوران جدید که نظریهی تفکیک قوا به گفتمان غالب در حقوق اساسی کشورها مبدل
شده است ،این نظریه و نظرهای مبتکر آن یعنی ،منتسکیو مبنایی برای مخالفت با اختیارات
وسیع دادرسان شده است .در این رویکرد که بهنظر میرسد بر برداشتی متعصبانه از اصل
تفکیک قوا اتکا دارد ،حقوق تنها ساخته و پرداختهی قانونگذار است که نمایندهی ملت است و
دادرس کاری جز فهم و اجرای این حقوق ندارد« .تفسیر نیز چیزی جز کشف مقصود
قانونگذار از طریق بررسی کالم وی نیست» (الشریف.)338-333 :1311 ،
از نظر منتسکیو ،قضات سخنگویان یا زبان قانوناند و از زبان آنان چیزی جز مقررات
قانون نباید خارج شود .در حکومت مطلوب منتسکیو که جمهوری مبتنی بر تفکیک قواست،
طبیعت و اساس حکومت بهگونه ای است که قضات باید مطابق مفاد دقیق قانون رفتار کنند.
بهزعم وی ،هر اندازه که حکومت به اصول جمهوریت نزدیک شود ،به همان اندازه روش
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قضاوت نیز ثابت میگردد (منتسکیو.)181 :1368 ،
یکی از زمینههای تقویت این رویکرد آن بوده که قانونگذار فرانسه بهدلیل سابقهی
نامطلوب اعمال نظرهای قضات ،در صدد ضابطهمند کردن تفسیر دادرسان و جلوگیری از
اعطای اختیارات وسیع به دادرسان بر آمده است تا قوانین به شکل یکسان اجرا شود و زمینهی
انحراف از آن بهوسیلهی تفسیر به رأی قضات فراهم نیاید .ضمن آنکه رواج مکتب حقوق
طبیعی در آن دوران عاملی برای تقید به نص قانون شده بود؛ با این فرض که قانونگذار ،حقوق
طبیعی و فطری افراد را شناسایی کرده و از آنجا که این حقوق الیتغیر و ثابتاند ،هر گونه
انحراف از متن قانون ممنوع خواهد بود (صانعی.)425-424 :1381 ،
احترام و تقید به قانون و جستوجوی ارادهی واقعی یا مقدر قانونگذار ،اساسیترین مبنای
این مکتب بهشمار می رود .قاضی در تفسیر قوانین وظیفه ای جز کشف ارادهی قانونگذار از
ظواهر الفاظ قانون ندارد و مصلحت عمل به ظاهر قانون بر دیگر مصالح برتری دارد
(صاحبی .)55 :1336 ،فرض طرفداران این رویکرد این است که مقررات قانونی از جمله قانون
اساسی بی هیچ اشکالی بیان شدهاند و قانونگذار در زمان وضع قانون به همه چیز از جمله
معنای دقیق آنچه میگوید ،اشراف داشته است .نظر هیچکس بر قانون برتری ندارد و همه باید
در برابر چنین قانونی خاضع باشند و از نظر شخصی خود پیروی نکنند.
از آنجا که ممکن است گاهی معنای عادی کلمات به نتیجهای لغو بینجامد ،در این رویکرد
قواعدی تعبیه شده است تا از رسیدن به نتایج غیرمنطقی یا بیمعنا و لغو اجتناب

شود)1(.

موضوع داللت الفاظ که به داللتهای منطوقی و مفهومی و همچنین داللتهای مطابقی،
التزامی و تضمنی تقسیم شده است )15(،از مقوالت مورد استفاده در تفسیر لفظی است .پیروان
مکتب تفسیر ادبی یا تحلیلی -منطقی( )11با این فرض که قانونگذار حکیم است و به لوازم عقل
و منطق پایبند ،از قواعد منطقی (مانند قیاس یا تمثیل ،مفهوم موافق یا قیاس اولویت ،مفهوم
مخالف و )...برای کشف ارادهی قانونگذار نیز بهنحو گستردهای بهره میگیرند.
عالوهبر این ،مفسر باید هریک از مقررات قانونی را با توجه به سایر مقررات مطالعه کند؛ به
دیگر سخن ،اجزا را در کل متن و یک پیوستار مورد توجه قرار دهد .ارادهی واقعی قانونگذار
عالوهبر اجزا در کل متن نیز نمودار میشود و برای آنکه این اراده بهدرستی کشف شود ،باید سیاق
و چارچوب عبارات مورد توجه قرار گیرد .چنانکه ممکن است برخی از مقررات یک قانون
بهصورت جداگانه متعارض با یکدیگر تلقی شوند ،اما هر گاه این مقررات در کنار یکدیگر قرار
گیرد و تخصیصات احتمالی دیده شود ،این مشکل مرتفع گردد .در نتیجه ،اصل بر آن است که
میان مقررات یک قانون ،تفسیری هماهنگ بهعمل آید تا زمینهی اجرای تمامی مقررات ممکن شود.
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این مکتب با التزام و تقید خود به نصوص قانونی ،موجب دقت مفسران ،ثبات قانون،
جلوگیری از تأثیر تمایالت شخصی در امر تفسیر و احترام به ارادهی قانونگذار میشود
(نیکوگفتار صفا .)111 :1383 ،از سوی دیگر منتقدان معتقدند که این مکتب ،مقتضیات و شرایط
اقتصادی و اجتماعی را نادیده میگیرد و به عقبماندگی حقوقی و اجتماعی منجر میشود.
بهعالوه ،حقوقدانان برای درست جلوه دادن نظرهای خود ،آنها را (با استناد به نظر برخی
تدوینکنندگان قانون) به قانونگذار منتسب کرده و دیدگاه مقبول خود را به نام قانونگذار مطرح
میکنند (کاتوزیان .)523 :1383 ،این ایراد اگرچه محتمل بهنظر میرسد ،امکان دخالت
دیدگاههای مفسر در مکاتب دیگر بیشتر است .همچنین گفته میشود که این مکتب موجب
جمود و ایستایی قانون میشود و آن را از پاسخگویی به مقتضیات یا نیازهای زمانه وا میدارد .به
نظر این دسته ،عدالت اجتماعی ایجاب میکند که قانون بر حسب شرایط و اوضاع و احوال زمان
اجرا شود ،زیرا قانون تابع مصالح اجتماعی است نه مصالح اجتماعی تابع قانون (دیلمی:1382 ،
 .)34البته میتوان گفت که این منتقدان به مبنایی متفاوت با مبنای مکتب تفسیر تحتاللفظی
قائلاند ،زیرا در مکتب اخیر ،ارادهی قانونگذار در عالم حقوق بر همه چیز اولویت داده میشود،
حال آنکه نقطهی عزیمت ایراد مورد بحث آن است که مصالح اجتماعی بر قانون برتری دارند.
از نیمهی دوم قرن نوزدهم به این سو ،رویکرد مضیق تفسیر تحتاللفظی که برخی آن را
«رویهی قضایی ماشینی» نامیدهاند ،چندان طرفداری ندارد (پرلمان )12(.)51 :1333 ،واقعیت آن
است که حتی با فرض قبول فرضیات این مکتب نیز نمیتوان انکار کرد که ممکن است قانون در
مورد موضوعات جدیدی که حادث شده است ساکت باشد .از اینجاست که برخی قانونگذاران با
توجه به همین مشکالت ،خود اختیاری نسبتاً وسیع به دادرسان دادهاند تا بتوانند با تفسیر موسع
خود بر مشکالت و نیازهای متحول زمانه فائق آیند .قانون مدنی سوئیس (مصوب  )1153در این
زمینه گوی سبقت را ربوده و قضات را مکلف کرده است تا در صورت نقص قوانین ،خود را در
جای قانونگذار قرار دهند؛ بهعبارت دیگر ،ارادهی فرضی قانونگذار را بیان کنند )13(.علت این
حکم آن است که قانونگذار واقف است که برخی امور یا واقعیتها را پیشبینی نکرده یا نمیتواند
پیشبینی کند ،ازاینرو ،در مواقعی به مجری قانون ،صالحدید قرار گرفتن در جایگاه قانونگذار و
ایفای نقش بهعنوان «قانونگذار نیابتی»( )14را اعطا کرده است (کلسن)15(.)121 :1383 ،

 .2-1متنگرایی در نظام کامنال
در نظام حقوقی کامنال که نظام حقوق نانوشته یا عرفی نیز خوانده میشود ،قانون موضوعه
نقش متفاوتی در مقایسه با نظام حقوق نوشته دارد و کاربرد رویکرد تفسیری تحتاللفظی نیز
منطقاً کمتر است ،اما در این نظام حقوقی نیز رویکرد تفسیر ادبی که متنگرایی نیز خوانده

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 7

37

میشود ،از جایگاه انکارناپذیری برخوردار است.
تعبیر «متنگرایی»( )16را نخستین بار مارک پتیسون ( )Mark Pattisonدر سال  1863برای نقد
الهیات

پیوریتن()13

بهکار گرفت

(1989: 854

 .)Simpson,متنگرایی بهعنوان رویکردی مشابه

رویکرد تفسیری تحتاللفظی که در نظامهای حقوقی رومی-ژرمنی مرسوم است ،از گذشته در
نظام کامنال مطرح بوده است .مبنای اصلی مشابهت این دو رویکرد ،تأکید اصلی مفسر بر متن
است .متنگراها به ساختار قانون نگاه میکنند و عبارات را آنگونهکه به ذهن کاربر ماهر و منطقی
و هدفدار متبادر میشود ،میفهمند ( .)Easterbrook, 1988: 65البته در متنگرایی ،معنای عادی و
متبادر از کل «متن»( )18مورد توجه قرار میگیرد و نه معنای تحتاللفظی و عادی «الفاظ».
طرفداران این رویکرد به عوامل خارج از متن مانند زمینههای تاریخی یا مشروح مذاکرات
تدوینکنندگان قانون وقعی نمینهند .طرفداران این رویکرد اظهار میدارند« :ما به جستوجوی
منظور قانونگذار نمیپردازیم؛ مسئلۀ ما تنها این است که قانون چه معنایی دارد» (.)Holmes, 1899: 420
علت این رویکرد این است که « این قانون است که حاکمیت دارد نه ارادهی قانونگذار»
( )11(.)Scalia, 1997: 17ماننینگ -یکی دیگر از حقوقدانان برجستهی متنگرا -نیز گفته است که
قضات به دو علت و پیشفرض نباید در تفسیر قوانین به گزارش کمیسیونها و این قبیل اسناد
توجه کنند؛ یکی آنکه ،اعضای نهاد قانونگذار نظری واحد در مورد چگونگی ابهامزدایی از متن
قانون ندارند و به فرض هم که اتفاق نظر داشته باشند ،نظر آنها نمیتواند بهمثابهی نظر کل کنگره
تلقی شود؛ دوم آنکه ،اعتبار دادن به مشروح مذاکرات به نظام دومجلسی خدشه وارد میکند
( .)Manning, 1997: 718-719بهعبارت دیگر ،از آنجا که کنگرهی آمریکا از دو مجلس نمایندگان و
سنا تشکیل شده است ،نظر نمایندگان و اعضای هریک از مجالس نمیتواند کاشف از ارادهی
قانونگذار انگاشته شود .در دیدگاه دیگر یا قرائت جدیدی از متنگرایی ،اگرچه اساس تفسیر
خود متن است ،تاریخ قانونگذاری را بهعنوان سیاق و چارچوبی که متن در آن قالب باید خوانده
و فهمیده شود ،مورد توجه قرار میدهد (.)Davis, 2007: 984
از شفافیت نظام حقوقی ،قابل پیشبینی بودن حقوق و تکالیف شهروندان ،تفکیک قوا و
لزوم تبعیت همه -حتی قضات و مفسران -از قانون را میتوان مهمترین اهداف تفسیر
متنگرایانه دانست .در مقابل ،بیتوجهی به زمینهها و چارچوب وضع قانون که یکی از ارکان
رویکرد متنگرایی است ،با انتقاد بسیاری از حقوقدانان مواجه شده و جدا کردن این دو
واقعیت ،امری تصنعی و گمراهکننده دانسته شده است .این دسته بر این باورند که هر گفتهای
در صورتی بهدرستی فهمیده میشود که مقام (مکان و زمان) بیان آن نیز معلوم باشد .در این
زمینه مثالهای فراوانی وجود دارد که یک عبارت میتواند در شرایط و اوضاع و احوال
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گوناگون ،معانی متفاوتی را متبادر

کند)25(.

این ایراد اگرچه در جای خود درست است،

نمیتواند دعوای متقابل متنگرایان را پاسخ دهد که قانون محصول نظر یا نظرهای چند
نمایندهی پارلمان نیست ،بلکه مراجع مختلفی در فرایند قانونگذاری دخالت میکنند و قانون
محصول کل این فرایند است.

 .3-1تفسیر اصلگرا
نظریهی «اصلگرایی»( )21عبارات قانون را در همان «معنای اصلی»( )22خودشان یعنی معنایی
که از آنها در زمان انتشار در نظر بوده است ،تفسیر میکند .متن -که هم عبارات و هم ساختار
و سیاق عبارات را شامل میشود -در درجهی اول اهمیت برای دریافت معنای اصلی قرار دارد
( .)Whittington, 1999: 35نظریهی «قصد اصلی»( )23دیگر نظریهی مطرح در رویکرد اصلگرایی
است .در واقع ،اصلگرایان با توجه به قرائت یا مشرب خود که بهدنبال معنای اصلی یا قصد
اصلیاند ،در دو دسته قرار میگیرند؛ دستهی نخست از اصلگرایان ،معنای اصلی عمومی( )24یا
همان معنایی را که اغلب از عبارات قانون (در زمان انتشار آن) فهمیده میشده است (مفهوم
آشکار و متبادر به ذهن عموم) ،مالک تفسیر قرار میدهند و دستهی دوم ،قصد

اصلی()25

تدوینکنندگان قانون یا همان قانونگذار را مبنای تفسیر میدانند ( .)Cornell, 2008: 625دستهی
اول به مذاکرات تدوینکنندگان اعتنای چندانی نشان نمیدهند ،حال آنکه این مذاکرات از
ابزارهای مهم تفسیری دستهی دوم بهشمار میرود .مقدمهی قانون نیز در نگاه این دو گروه
ارزش یکسانی ندارد؛ در نگاه دستهی نخست ،هر گاه عبارات قانون معنای صریح و روشنی
داشته باشند ،مقدمه ،محلی از اعراب پیدا نمیکند و حتی درصورتیکه عبارات معانی مختلفی
داشته باشند ،مقدمه نمیتواند تعیینکنندهی معنای اصلی باشد؛ اما دستهی دوم ،مقدمه را بیانگر
ذهن ،غرض و منظور قانونگذار قلمداد میکنند و بهعنوان جزئی از سیاق

متن)26(،

برای آن

ارزش استنادی برای تبیین معنای عبارات متن قائلاند و عبارات را در پرتو آن تفسیر میکنند
()23(.)Cornell, 2008: 631

برخی از اینان ،اصلگرایی را بدون توجه به آنچه تدوینکنندگان و

واضعان قانون انتظار داشتهاند ،تصنعی میانگارند (.)Posner, 2008: 32
برخی تا بدانجا پیش رفتهاند که قائل شدهاند متن تنها دلیلی بر قصد و ارادهی واضع آن
است و این اراده است که قانون واقعی است

(1994: 64-65

 .)Easterbrook,پارهای دیگر،

«ارادهی قانونگذار» را اساساً نفی کرده و آن را مفهومی موهوم انگاشتهاند و برخی دیگر گفتهاند
که نمیتوان فکر قانونگذار را خواند .در مقابل ،گفته شده است که آیا قانون میتواند بیهیچ ارادهای
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وضع شود؟ آیا اشخاص حقوقی مانند شرکتها نمیتوانند ارادهای داشته باشند و اگر این
موضوع از نظر قانون پذیرفته شده است ،چه ابهامی و استبعادی در پذیرش ارادهی قانونگذار
وجود دارد؟ (.)Nourse, 2012: 85-86
بهنظر میرسد قانون را باید مظهر اراده و حاکمیت ملی دانست و نه پارلمان که تنها جزء و
نمادی از حاکمیت ملی است .از اینجاست که بهطور معمول مصوبات مجلس نیازمند توشیح یا
امضای رئیس کشور است تا الزام قانونی پیدا کند .بهعالوه ،درصورتیکه قانون مترادف با
ارادهی قوهی مقننه تلقی شود ،تبعیت از آن با اصل تفکیک قوا مغایرت مییابد؛ حال آنکه در
عمل ،قانون برای تمامی قوا الزماالتباع است .بنابراین ،نظرهای نمایندگان پارلمان غیر از
ارادهی قوهی مقننه است و ارادهی قوهی مقننه غیر از قانون است .بدین معنا ،شاید بتوان گفت
استفاده از عنوان قانونگذار برای قوهی مقننه مسامحهآمیز است ،چراکه در این صورت
میبایست قوهی مقننه علت تامهی وضع قوانین باشد ،حال آنکه در عمل چنین نیست.
اصلگرایی در هر دو قالب آن ،یعنی رویکرد ناظر بر معنای اصلی و رویکرد ناظر بر قصد
اصلی در رویهی شورای نگهبان نیز مشهود است .در تعقیب رویکرد نخست که براساس آن،
معنای الفاظ امری عرفی دانسته میشود )28(،میتوان به نظریهی شمارهی  1384شورای نگهبان
(مورخ  )1351/12/14اشاره داشت که اعالم میدارد« :بکار گرفتن کارشناسان خارجی و
استفاده از تخصص آنان بهطور موقت در ارتش ،عضویت در ارتش که در اصل  145قانون
اساسی ممنوع شده محسوب نمیگردد».
در رویکرد دوم ،الفاظ برای معانی خاصی بهکار گرفته

میشوند()21

و در نتیجه فهم الفاظ

در گرو فهم مراد گویندهی آن است .شورای نگهبان نیز در یکی از نظریات خود به پیروی از
این دیدگاه اظهار داشته است« :مقصود از تفسیر ،بیان مراد مقنن

است»)35(.

نظریهی تفسیری

شمارهی ( 85/21/3536مورخ  )1385/15/25با استناد به «مشروح مذاکرات مجلس بررسی
نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در خصوص اصل هشتادوششم» و «نظر مبارک
حضرت امام خمینی(ره) بهعنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز
از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوهی قضاییه» به
چنین رویکردی اشاره دارد .البته در هر دو رویکرد مذکور ،الفاظ دارای معانی از پیش موجود
و ثابتاند که یک بار و برای همیشه متعین شدهاند .مفسر در رویکرد نخست ،باید «مراد» یا
منظور گوینده را آنگونهکه بوده است کشف کند و در رویکرد دوم« ،مدلول» عرفی الفاظ،
آنگونهکه بوده است یافته میشود (آقایی طوق.)48 :1386 ،
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 .2رویکردهای غیرمنشأگرا یا تفسیر معطوف به مخاطب و غایت قوانین
یکی از دالیل مخالفت با رویکرد اصلگرا آن است که گفته میشود در نظام مردمساالر ،نباید
مردم امروز فرمانبر حکم مردم دیروز باشند و بهویژه قانون اساسی نباید بهعنوان سندی متعلق به
دوران گذشته تفسیر شود ،بلکه باید بهمثابهی سندی زنده در شرایط فعلی جامعه ارزیابی و تفسیر
شود (تروپه .)135 :1315 ،این دیدگاه در نظام حقوقی کانادا به نام دکترین «درخت زنده» مطرح
شده است که براساس آن ،در تفسیر نباید بر «معنای اصلی» یا اولیهی سند متوقف شد ،بلکه باید
تفسیر بهصورت پویا و متکامل درآید؛ همانطورکه قانون اساسی مانند درختی زنده است که
مطابق شرایط بهصورت تدریجی رشد و نمو مییابد

(2006: 55, 85–87

 .)Hogg,در کنار این

نظریهی تفسیری ،شاهد رویکردهای دیگری هستیم که هریک بهنحوی دست دادرس یا مفسر را
در تفسیر بهروز ،کارامد و غایتگرا از قوانین باز میگذارند که در ادامه به بحث در مورد آنها
میپردازیم.

 .1-2تحقیق علمی آزاد
روابط اجتماعی محدود و اندیشهی بشری محدود است و در مواقعی ،گستردگی روابط
اجتماعی بر ضوابط پیشبینیشدهی قانونی که محصول اندیشهی بشری است سایه میافکند .از
سوی دیگر ،قاضی مکلف است که دعاوی و اختالفات حقوقی را فیصله دهد و نمیتواند به
استناد اجمال یا ابهام یا سکوت قانون از وظیفهی ذاتی خود شانه خالی کند .در چنین وضعیتی،
مفسر یا دادرس ضمن رسیدگی به دعوا نباید به ورطهی استبداد رأی بیفتد و عوامل فردی یا
بیرونی بر نظر وی غلبه کند .بنابراین ،مفسر باید از اثرپذیری از عوامل و اموری غیر از
واقعیات و حتی آنچه ارادهی فرضی قانونگذار میخوانند« ،آزاد» باشد و بهطور «علمی» به
تحلیل واقعیات و عوامل عینی بپردازد که از نظر علمی اثباتپذیر باشد .به همین دلیل گفته
شده است که مفسر باید به «تحقیق آزاد علمی»( )31بپردازد.
فرانسوا

ژنی()32

 -حقوقدان معروف فرانسوی  -برای دوری از قشریگری و تفسیر

کورکورانه و تحتاللفظی قانون از یک سو ،و تفسیر خودسرانه و آزادی عمل بیحد و حصر
قضات در تفسیر قوانین از سوی دیگر ،راهی میانه

برگزید)33(.

در دیدگاه وی ،در تفسیر باید

بهدنبال شناخت ارادهی واقعی قانونگذار در زمان وضع قانون بود ،چراکه قانونگذاری عملی
آگاهانه و هدفمند است .بنابراین ،در این گزاره با رویکرد تفسیر لفظی همراه است ،اما اختالف
آن با این مکتب از آنجا شروع میشود که بهدلیل فقدان نص یا سکوت قانون ،ارادهی واقعی
قانونگذار در یک مسئله وجود نداشته باشد .در این صورت ،بهجای جستوجوی ارادهی
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فرضی قانونگذار ،مفسر باید با دنبال کردن روشهای علمی و تحقیق آزادانه و رجوع به منابع،
مبادی و مصادر قانون ،یعنی واقعیتهای عقلی و عینی به حلوفصل موضوع بپردازد
(فرجالصده .)281 :1138 ،در نتیجه ،در صورت فقدان نص و در نتیجه نبود ارادهی واقعی
قانونگذار ،مفسر نظر خود را بهعنوان ارادهی فرضی یا مقدر قانونگذار مطرح نمیکند ،چراکه
معتقد به جامعیت قانون یا اشراف قانونگذار به جمیع امور نیست.
در نظر پیروان این مکتب ،قدرت واقعی از آنِ خود قانون است ،نه کسانی که آن را وضع
کردهاند .پس از اجرای تشریفات قانونی و الزامآور شدن قانون ،قانون بهخودیخود و صرف نظر
از ارادهی کسانی که آن را تدوین و تصویب کردهاند ،اعتبار و الزام دارد .دادرس مجبور به اطاعت
از قانون است و برای یافتن معنای واقعی آن ،همانند سایر دانشمندان آزادانه به تحقیق علمی
میپردازد و تقیدی به کشف ارادهی قانونگذار ندارد .ضمن آنکه حقوق بهعنوان قواعد حاکم بر
روابط اجتماعی باید با نیازهای زمانه همراه باشد و از این نظر ،دادرس میبایست تا حد امکان،
متون قانونی را سازگار با شرایط و مقتضیات زمانه تفسیر کند (کاتوزیان.)525-524 :1383 ،
مکتب تحقیق آزاد علمی از بسیاری از ایرادات مکاتب متنگرا و تاریخی رهایی جسته است.
در این مکتب نص قانون و ارادهی واقعی قانونگذار جایگاهی مستحکم داشته و از این نظر،
قانون در جامعه ثبات دارد .اما در جایی که ارادهی واقعی قانونگذار بهدلیل نقص یا فقدان قانون
در میان نباشد ،راه استنتاج ضابطهمند و اجتهاد در منابع علمی و مصادر قانون مسدود نیست و از
آنجا که این منابع و طریق حصول آنها دلخواهانه نیست و روح کلی حاکم بر قانون باید در نظر
گرفته شود (فرجالصده ،)282-281 :1138 ،راه تفسیر به رأی تا حدودی بسته میشود .با این
حال ،آزادی عمل قاضی و مآالً عدم امنیت حقوقی از دالیل اصلی مخالفت با این رویکرد بیان
شده است .چنانکه گفته شده است اگر قاضی به پیروی از ارادهی قانونگذار موظف نباشد و
بتواند به ارادهی خویش قوانین را براساس آنچه خود مصالح اجتماعی میخواند ،تفسیر کند ،این
امکان وجود دارد که قانون بر خالف قصد و نظر قانونگذار تفسیر و اجرا شود و این امر با اصل
تفکیک قوا مغایرت دارد و سبب میشود قوهی قضاییه به بهانهی رعایت مصالح اجتماعی در کار
قوهی مقننه دخالت کند .بهعبارت دیگر ،این مکتب تفسیری سبب میشود که «حکومت به دست
دادرسان باشد و نه نمایندگان ملت» (کاتوزیان.)523-526 :1383 ،

 .2-2عملگرایی
یکی از مهمترین نحلههای فکری غیر
سندرز

پیرس)36(،

اصلگرا)34(،

مکتب «عملگرایی»( )35است .چارلز

پدر مکتب پراگماتیسم یا عملگرایی شناخته

میشود)33(.

در دیدگاه ویلیام
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جیمز از نظریهپردازان اصلی این دیدگاه فکری ،دانش واقعی ثمرهی توجه به واقعیتهای
عملی و بررسی رخدادهاست و نه آنکه مفاهیم کلی و انتزاعی از پیش ساخته شود و آنگاه با
رویکردی استنتاجی در میان واقعیتها بهدنبال چیزهایی مشابه با آن برساختههای کلی و
انتزاعی باشیم (علیزاده .)143 :1383 ،جان دیویی نیز بر ضد صورتگرایی و اندیشههای منطق
صوری و استدالل قیاسی در حقوق بهپا خاست .بهزعم وی ،کلیگوییهای پیشساخته اهمیتی
ندارد ،بلکه مسئلهی اساسی ،بررسی نتایج اندیشهی حقوقی در جریان امور واقعی است
(علیزاده.)143 :1383 ،
بنیامین کاردوزو ( )Benjamin N.Cardozoاز دیگر نظریهپردازان اصلی پراگماتیسم حقوقی،
هدف و غایت اصلی قانون را رفاه جامعه و رفع نیازهای انسانی میداند و همین تلقی ابزاری
از قانون ،اصل راهنمای قضات یا مفسران قانون خواهد بود .در دیدگاه وی« :هدف و نه منشأ
موضوع اصلی است .انتخاب آگاهانه مسیر بدون علم به اینکه [آن] به کجا میانجامد ،ممکن
نیست ...اصل نهایی انتخاب برای قضاوت[ ...انتخاب] آن چیزی است که مناسب با هدف
باشد» (.)Quoted in: Posner, 1990: 1657

 .3-2تفسیر غایتگرا
قانون ابزاری است که قانونگذار برای نیل به اهداف خود و ارتقای برخی ارزشها به
خدمت میگیرد .بنابراین ،قاضی نباید به ظواهر الفاظ قانون اکتفا کند و باید در پس الفاظ،
قصد و ارادهی قانونگذار از وضع قانون را در نظر گیرد و آن را مبنای قضاوت خود قرار دهد
(الشریف .)345 :1311 ،به بیان دیگر ،مفسر میبایست قانون را ابزار یا وسیلهای برای نیل به
ارزشها ،اهداف و نتایج مورد نظر قانونگذار بداند (کاتوزیان .)118-113 :1333 ،در این
رویکرد فراتر از نص یا متن سند و سیاق یا چارچوب آن به قصد یا علت حکم توجه میشود
و حتی ممکن است مالحظات غیرحقوقی مانند مالحظات اخالقی ،اجتماعی یا اقتصادی
مدنظر قرار گیرد .غایتگرایی یا توجه به اهداف قانون و قانونگذار را در دو بعد میتوان
ارزیابی کرد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 .1-3-2تکیه بر هدف ذهنی وضع قاعده یا ارادهی احتمالی قانونگذار
رویکردهایی که در پی کشف ارادهی قانونگذارند ،به دو دسته طبقهبندی میشوند؛ در
دستهی اول ،ارادهی قانونگذار در زمان وضع قاعده یا «قصد اصلی»( )38و اولیه مورد توجه قرار
میگیرد که همان چیزی است که در نظریهی اصلگرایی مورد بحث قرار گرفت؛ در دستهی
دوم ،مفسر بهدنبال کشف اراده یا قصد فرضی قانونگذار در زمان حاضر است؛ بدین معنا که

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 7

77

اگر قانونگذار در زمان حاضر بخواهد قانونگذاری کند چه خواهد گفت .در رویکرد اول،
مالحظات تاریخی و در رویکرد دوم ،مقتضیات کنونی بررسی میشود .در رویکرد اول،
بازگشت به گذشته است و ارادهی قانونگذار در همان زمان ایستاست ،اما در رویکرد دوم ،این
اراده پویاست و قاعده در زمان باید تفسیر شود .در رویکرد اول ،مفسر به جایگاه قانونگذار
نظر دارد و در رویکرد دوم ،مفسر خود بهجای قانونگذار مینشیند و از او الهام میگیرد
(.)Jakab, 2013: 1246
ایراداتی که به رویکرد کشف ارادهی مقنن میشود در مورد رهیافت اخیر با شدت بیشتری
صدق میکند .در واقع ،اظهار نظر در مورد ارادهی احتمالی قانونگذار در شرایط فعلی
موضوعی است که از معنای تفسیر قاعده عدول کرده و به خلق قاعده و قانونگذاری میماند.
بهعالوه ،مبنای الزام قانونی ارادهی فرضی قانونگذار مشخص نیست.

 .2-3-2تکیه بر هدف عینی قاعده
در این شیوه ،تفسیر با استناد به هدف عینی از وضع قاعده توجیه میشود .این قصد از
خود متن نیز قابل استنباط است؛ برای مثال از عنوان یا مقدمهی آن قانون یا فصل مربوطه آن.
بهعبارت دیگر ،در اینجا قصد عینی قانونگذار بهطور مستقیم کشف میشود .همچنین ممکن
است این قصد بهصورت مقدر یا فرضی استنباط شود .به این شیوه ،تفسیر غایی یا

هدفگرا()31

میگویند .این رویکرد در سنت نظام حقوقی روم نیز سابقه دارد ،چنانکه در این نظام گفته
میشده است که فهم قانون به معنای فهمیدن واژهها و عبارات آن نیست ،بلکه دریافتن قصد و
هدف وضع آن

است)45(.

البته باید توجه داشت که در این روش منظور یافتن هدف یک

موضوع یا قاعده است و نه قصد واضع یا قانونگذار و بهعبارت دیگر ،در اینجا هدف یک
قاعده کشف یا فرض می شود و توجه مفسر به خود قاعده یا همان موضوع عینی است و نه
خواندن ذهن واضع قانون .به همین منظور ابزار کشف این هدف نیز همان طورکه اشاره شد،
عنوان یا فصل مربوطه قانون مورد نظر یا داللتهایی است که منطقاً و به تعبیر دیگر ،از
حکیمانه خواندن متن قانون فهمیده میشود یا همان چیزی که گفته میشود« :قانونگذار حکیم
است» .به همین صورت ،فرض میشود که قانونگذار خواسته است که یک حکم قانونی اثری
معنادار داشته باشد و نه آنکه معنایی لغو و بیفایده داشته باشد؛( )41یعنی ،همان چیزی که
«تفسیر مفید» نامیده میشود .این هدف ممکن است گاهی موجب تفسیر موسع یا مضیق از یک
قاعده شود (.)Jakab, 2013: 1241
شورای نگهبان در تفسیر اصل  131قانون اساسی و در پاسخ به این پرسش که «آیا طبق
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این اصل با وجود اکثریت اعضای این شورا[ی موقت ریاست جمهوری] ،شورا قانونی است و
میتواند به وظایف محوله در قانون عمل کند؟» چنین نظر داده است:

« با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول  135و 131عدم وقوع فترت و
جلوگیری از تعطیل امور کشور میباشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو
نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی
است حاصل میشود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضای شورای مذکور در
مواردی که دو نفر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها بهعنوان
شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است)42(».
همانطورکه مالحظه میشود ،در این نظریه «عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور
کشور» بهعنوان علت حکم اصول مورد بحث تلقی شده و چنین هدفی نیز مستند به قصد
قانونگذار نشده است.
توجه به هدف از وضع قاعده یا غایتگرایی ممکن است به اخذ مالک و الغای خصوصیت
نیز بینجامد که شورای نگهبان در یکی از نظریات خود در مورد آن اظهار نظر کرده است:

« در مواردی که تفسیر بهعنوان الغاء خصوصیت و یا توسعه و تضییق موضوع
مذکور در اصلی از اصول قانون اساسی باشد ،درصورتیکه احتیاج مبرم کشور به
تفسیر احساس شود ،و شورای نگهبان این احتیاج را تشخیص داد ،اصل مورد نظر
را تفسیر خواهد نمود)43(».
این در حالی است که شورای نگهبان در نظریات تفسیری خود در سالهای بعد ،توسعه و
تضییق مصوبه( )44یا قانون( )45را از معنای تفسیر منصرف دانسته است.
در مجموع ،با نگاهی به رویهی شورای نگهبان بهعنوان مفسر رسمی قانون اساسی (اصل
 18قانون اساسی) میتوان گفت که این نهاد ،منظور از تفسیر را «بیان مراد مقنن» یا همان قصد
اصلی قانونگذار در زمان وضع قانون دانسته است و در نتیجه ،هر گاه مدلول قانون صراحت
داشته و بهعبارت دیگر ،ارادهی واقعی قانونگذار در متن قانون اساسی متبلور شده است ،قانون
را بینیاز از تفسیر دانسته است .اگرچه این رویکرد در مورد تفسیر قضایی دادرسان از قوانین
(به موجب ذیل اصل  )33و تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان (وفق اصل

)46(،)18

اصولی و منطقی بهنظر میرسد ،اتخاذ آن در تفسیر قانونی قابل تأمل است .بهنظر نمیرسد
قانونگذار در زمان استفسار مکلف باشد به ارادهی قانونگذار در زمان وضع قانون بازگردد.
ضمن آنکه ،در مقام «بیان مراد مقنن» که خود اوست ،شخص دیگری نمیتواند ورود کند و
مراد قانونگذار را غیر از آن چیزی بداند که خود او مطرح کرده است .بهعالوه ،یادآور میشود
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که اصل  33قانون اساسی بر خالف عبارات صرف «تفسیر» که در مورد دادرسان و شورای
نگهبان (وفق اصول مزبور) بهکار رفته است ،از «شرح و تفسیر» قوانین توسط مجلس سخن
گفته است( )43و طبعاً واژهی «شرح» باید مفید معنایی غیر از تفسیر باشد تا لغو نماند .بنابراین،
توسعهی قانون میتواند تحت عنوان شرح قانون معنا یابد و البته همانطورکه اشاره شد،
توسعهی عملی قلمرو قانون تحت عنوان تفسیر قانون و بیان مراد مقنن نیز از سوی قانونگذار
ممکن است و تصمیمگیر نهایی در این خصوص نیز خود اوست.

نتیجهگیری
در تفسیر قوانین از جمله قانون اساسی دو رویکرد کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا مشاهده
میشود .رویکرد نخست درصدد کشف معنای قانون یا قصد مقنن در زمان وضع قانون است .در
نتیجه ،در رویکرد منشأگرایی ،قانون موضوعی ایستا در گذشته است که برای فهم آن باید به
همان زمان بازگشت .رویکرد دیگر ،روی به مخاطب و غایت قوانین دارد و در نتیجه ،دلیلی برای
محصور کردن قانون در گذشته نمیبیند و بهجای اصالت دادن به متن مکتوب قانون ،قانون را
بهمثابهی ابزاری برای سامان دادن به روابط متحول اجتماعی میانگارد .رویکرد قبلی ضمن اذعان
به این رسالت حقوق ،پاسخ دادن به موضوعات مستحدثهی جدید را کارویژهای تقنینی میداند و
برای مفسر این جایگاه را قائل نیست که بتواند خود را در جای قانونگذار بنشاند.
از سوی دیگر ،میتوان از دو رویکرد قصدگرا و معناگرا در حوزهی تفسیر قوانین سخن
گفت .دستهای که قصدگرایی را دنبال میکنند ،کشف ارادهی واقعی ،مقدر یا فرضی یا ارادهی
احتمالی قانونگذار را وجههی همت خود در تفسیر قرار میدهند .دستهی دیگر که معناگرایی را
فراروی خود در تفسیر قرار دادهاند؛ یا منظور قانونگذار را در کلمات و عبارات قانون
جستوجو میکنند یا قانون را بهمثابهی چیزی که پس از وضع ،موجودیتی مستقل از
قانونگذار مییابد میانگارند و در پی فهم خاص (فهم مفسر) یا فهم عمومی و معنای متبادر از
قانون نزد افکار مخاطبان قانون میگردند .دستهی اخیر نیز یا قانون را متعلق به گذشته میدانند
و به فهم مخاطبان قانون در زمان وضع اهمیت میدهند؛ یا با قانون بهمثابهی موجودی زنده،
پویا و متکامل برخورد میکنند و آن را با توجه به شرایط کنونی تفسیر میکنند.
بهنظر میرسد قانون بهعنوان عملی هدفدار نمیتواند امری جدا از ارادهی واضع آن نگریسته
شود ،هرچند یافتن ارادهی واضع قانون بهدلیل دخالت مراجع متعدد قانونی نمیتواند بهسادگی
صورت پذیرد .از سوی دیگر ،حقوق و قانون پدیداری اجتماعی و متعلق به حیات جامعه است
و علت بقا و دوام و کارامدی آن در گرو ارتباط با اصل و خاستگاه آن است .در نتیجه ،قانون از
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یک سو ،با ارادهی قانونگذار در زمان وضع قانون وابستگی دارد و از سوی دیگر ،با مردم و
جامعه پیوستگی دارد و طبعاً در این بازهی زمانی بدون تفاوت میان نسلها -تا زمانیکه نسخ یا
اصالح نشده است -دارای الزام قانونی است .در مجموع ،بهنظر میرسد رویکرد قصدگرا از
وجاهت و منطق حقوقی بیشتری برخوردار است ،زیرا فهم مخاطبان قانونی هیچگاه نمیتواند با
خود قانون برابر دانسته شود و به دیگر سخن ،مخاطب یک حکم نمیتواند خود تعیینکنندهی
نهایی منظور آن حکم باشد ،مگر آنکه چنین اختیار و صالحیتی به مخاطب اعطا شده باشد.
با نگاهی به رویهی شورای نگهبان میتوان گفت که این نهاد ،منظور از تفسیر را «بیان مراد
مقنن» یا همان قصد اصلی قانونگذار در زمان وضع قانون دانسته است و با وجود تغییر رویکردها
و روشهای تفسیر در برخی موارد ،بهطور کلی خود را ملزم به ارادهی قانونگذار اساسی دانسته
است .طبعاً چنین رویکردی میتواند به استقرار و استحکام هرچه بیشتر قانون کمک کند .با این
حال ،قانون اساسی همانند هر قانون دیگری ممکن است از همراهی با مقتضیات زمانه باز ماند و
کارامدی سابق را نداشته باشد .در چنین مواردی دو راه پیش رو است :اصالح و بازنگری قانون
اساسی؛ تفسیر متکامل و پویا از آن .دشواری بازنگری در قانون اساسی در نظام حقوقی ایران،
راهکار اخیر را تقویت میکند .در واقع ،کلیت قانون اساسی و این ذهنیت قانونگذار اساسی که
بناست این قانون در مدت نسبتاً طوالنی ،نظامات کالن سیاسی را سامان دهد ،میتواند حاشیهی
انعطافی برای تفسیر در اختیار بگذارد تا مفسر (شورای نگهبان) بتواند با توجه به قصد عینی از
وضع قانون ،تفسیری بهروز و کارامد ارائه کند .این رویکرد به تنظیم روابط قوا و پیشگیری از
بروز معضالت نظام و اختالف میان قوا نیز کمک شایانی میکند.
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یادداشتها
1. Absoluta sententia expositore non indigent

این عبارت التین به معنای مثلی است که در زبان فارسی گفته میشود :چیزی که عیان است چه
حاجت به بیان است .به همین صورت در اصول فقه« ،اجتهاد در مقابل نص» مردود شمرده میشود.
2. Interpretation
3. Argumentation or reasoning

 .4شورای نگهبان در نظریهی تفسیری شمارهی ( 36/21/583مورخ  )1336/3/15اعالم میدارد:
«تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیهی موارد الزماالجراست».
 .5شورای نگهبان بهکرات به اصل مزبور اشاره داشته است ،برای مثال ،در نظریهی تفسیری شمارهی
( 1143مورخ  )1363/3/25در خصوص تفسیر اصل  126قانون اساسی بیان داشته است« :در اینکه
تشخیص مغایرت تصویبنامهها و آئیننامهها با رئیسجمهور است اصل  126بهوضوح داللت دارد
و محتاج به تفسیر نیست» .همچنین ،ن.ک :نظریهی تفسیری شمارهی ( 15835مورخ )1362/12/21
شورای نگهبان در خصوص تفسیر اصل  145قانون اساسی؛ نظریهی تفسیری شمارهی 1315
(مورخ  )1363/3/2در خصوص تفسیر اصل  132قانون اساسی.
6. ordinary meaning
7. See Mark Tushnet, “The United States: Eclecticism in the Service of Pragmatism”, in:
Jeffrey Goldsworthy (ed.), Interpreting Constitutions: A Comparative Study, 2006, p. 28.

 .8از نمونههای رویکرد لفظگرای شورای نگهبان میتوان به تفسیر این شورا از معنای واژهی
«نظارت» در اصل  155قانون اساسی اشاره کرد که با توجه به معنای آن ،از افزایش صالحیتهای
شوراهای محلی جلوگیری شده است .برای آگاهی از این نظر و تحلیل آن ،ن.ک :آقایی طوق،
مسلم« ،بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامر» ،پژوهشنامهی
حقوق اسالمی (معارف اسالمی و حقوق) ( ،)1386سال هشتم ،ش اول ،صص .43-45

9. For more information see, Allan, T. R. S., “Text, Context, and Constitution: The
Common Law as Public Reason”, in: Douglas E. Edlin (ed.), Common Law Theory,
Cambridge University Press, 2007, p. 189.

 .91برای مطالعهی بیشتر ،ن.ک :جمعی از محققان ،فرهنگنامهی اصول فقه ( ،)1315قم :پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی ،چ سوم ،صص .461-456
11. logical interpretation

 .91در نظام حقوقی فرانسه ،مکتب تفسیر لفظی را در سه دوره بررسی میکنند :دورهی اول یا
دورهی شکلگیری که از سال  1854یعنی همزمان با تصویب قانون مدنی فرانسه آغاز شد و
تا حوالی سالهای  1835و  1845به طول انجامید؛ دورهی دوم یا دوران اوجگیری این مکتب
تا سال  1885ادامه یافت و دورهی سوم یا مرحلهی افول این مکتب از سال  1811یعنی ،زمان
انتشار کتاب روش تفسیر و منابع در حقوق خصوصی تحققی اثر فرانسوا ژنی آغاز شد
(الشریف ،محمدمهدی ( ،)1311منطق حقوق ،شرکت سهامی انتشار ،چ اول ،ص .)338
 .93مادهی  1قانون مدنی سوئیس مقرر داشته است« :قانون بر همهی اموری که در قلمرو حکم یا
روح احکام آن قرار دارد حکومت میکند .درصورتیکه [در زمینهای] قانون وجود نداشته باشد
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قاضی باید بر مبنای حقوق عرفی و در صورت فقدان عرف ،بر مبنای قواعدی که خود او اگر
قرار بود نقش مقنن را ایفا کند وضع میکرد ،اعالم رأی کند .لکن باید از راهحلهایی که
بهوسیلهی نظریات حقوقی و رویهی قضایی پیشبینی شده است الهام گیرد».

14. delegated legislator

 .95گفتنی است که مادهی  3قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران (مصوب  )1318نیز مقرر
میداشت« :دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا
فصل نمایند و درصورتیکه قوانین موضوعهی کشوریکامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد
یا اصالً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههای دادگستری باید موافق روح و
مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند».
16. textualism
”17. “Puritan divines
18. noscitur a sociis (Latin) means that: "It is known from its associates".
19. “It is the law that governs, not the intent of the lawgiver”.
20. For more information see, McGreal, Paul E., “A Constitutional Defense of Legislative
History”, William & Mary Bill of Rights Journal, Vol. 13, Issue 4, 2005, pp. 1267-1268.
21. originalism
22. original meaning
23. original intent
)”24. Original public meaning (“plain-meaning originalism
)”25. original intent (“original-intent originalism
26. context

 .17برای مطالعه و آگاهی بیشتر از تفاوت عملی دو دستهی اصلگرایان به یکی از آرای اخیر دیوان
عالی ایاالت متحده در تفسیر متمم دوم قانون اساسی این کشور (حقِ داشتن و حمل اسلحه)
مراجعه کنید:
District of Columbia v. Heller, 554 U.S., 128 S. Ct. 2783, 171 L. Ed. 2d 637 (2008).

 .18مادهی  224قانون مدنی ایران مقرر میدارد« :الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه».
 .11قاعدهای که برخی فقها و عرفا از آن به «وضع الفاظ برای حقایق و ارواح معانی» یاد میکنند
نیز داللت به رویکردی اصلگرا دارد که غایت تفسیر را پی بردن به معنای اصلی کلمات
میانگارد و نه معنای ظاهری یا عرفی آن .این نظریه توسط فیض کاشانی در تفسیر صافی بیان
شده است که میگوید« :ان لکل معنی من المعانی حقیقة و روحاً و له صورة و قالباً و قد یتعدد
الصور و القوالب لحقیقه واحدة و انّما وضعت االلفاظ للحقائق و االرواح و لوجودهما فی القوالب
تستعمل االلفاظ فیها علی الحقیقه التحاد ما بینهما» (الفیض الکاشانی ،المولى محسن(9911ق)،
تفسیر الصافی ،ج  ،9بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،الطبعة األولى ،ص .)91
 .31نظریهی تفسیری شمارهی ( 36/21/583مورخ )1336/3/15شورای نگهبان.
31. Libre Recherche Scientifique
)32. François Gény (1861–1959

 .33کتاب روش تفسیر و منابع در حقوق خصوصی تحققی شاهکار فرانسوا ژنی و مشتمل بر
مهمترین نظرهای وی در زمینهی تفسیر قوانین است .ن.ک:

François Gény, Méthode d‘interprétation et sources en droit privé positif: essai
critique ("Method of interpretation and sources in positive law - critical essay"), 1899.
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 .37ویلیام جیمز ( ،)William Jamesجان دیویی

34. Non-Originalism
35. Pragmatism
)36. Charles Sanders Peirce (1839-1914
( ،)John Deweyجرج مید ( )George Meadو

شیلر ( )F.S.C. Schillerاز دیگر پیشگامان پراگماتیسم هستند.
38. original intent
39. purposive or teleological interpretation (in English); méthode téléologique (in
French); objektiv-teleologische Auslegung (in German).
40. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
41. argumentum ad absurdum

 .41نظریهی شمارهی  3556مورخ  1365/6/1شورای نگهبان.
 .43نظریهی مورخ  1362/3/23شورای نگهبان در خصوص طرح قانونی در زمینهی تفسیر اصل یا
اصولی از قانون اساسی (مصوب  1362/3/13مجلس شورای اسالمی).
 .44شورای نگهبان در بند  2نظریهی تفسیری شمارهی ( 4535مورخ  )1332/3/3در تفسیر اصل
 112قانون اساسی (در خصوص مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام) اعالم داشته است:
«تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدودهی تبیین مراد با مجمع است .اما اگر مجمع در
مقام توسعه و تضییق مصوبهی خود باشد مستقالً نمیتواند اقدام نماید».
 .45بند  1نظریهی تفسیری شمارهی  36/21/583شورای نگهبان (مورخ  )1336/3/15در تفسیر
اصل  33قانون اساسی (در خصوص تفسیر قوانین عادی) اعالم میدارد« :مقصود از تفسیر،
بیان مراد مقنّن است بنابراین تضییق و توسعهی قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست،
تفسیر ،تلقی نمیشود».
شورای نگهبان در بررسی تفسیر قانونی قانونگذار نیز همین رویکرد را دنبال کرده است .برای
مثال ،طرح استفساریهی تبصرهی مادهی  33قانون تأمین اجتماعی (مصوب  1312/3/14مجلس
شورای اسالمی) در جلسهی مورخ  1312/8/1شورای نگهبان بحث و بررسی شد که نظر این
شورا به شرح زیر اعالم شد« :با توجه به نظریهی تفسیری شمارهی  583/21/36مورخ
 15/3/1336شورای نگهبان از اصل  33قانون اساسی ،طرح فوقالذکر تفسیر نیست بلکه
قانونگذاری است ،لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد» .پیداست که در نظر شورای نگهبان
تفسیر به معنای بیان مراد مقنن در زمان وضع قانون است و نه در زمان تفسیر آن.
 .46اصل  18قانون اساسی مقرر میدارد« :تفسیر قانون اساسی به عهدهی شورای نگهبان است که
با تصویب سهچهارم آنان انجام میشود».
 .47صدر اصل  33قانون اساسی بیان میدارد« :شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس
شورای اسالمی است».
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مباني مسئوليت مدني دولت در قبال
آلودگيهاي زيستمحيطي
حميد بهرامي احمدي ،*1اعظم علمخاني

**2

 .1استاد حقوق خصوصي و رئيس پژوهشکدهي فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .2کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
پذيرش9353/2/3 :

دريافت9352/91/95 :

چکيده
اهميت جبران مناسب خسارتهاي زیستمحيطي اخيراً توجه بيشتر حقوقدانان را به خود معطوف
داشته است .پيچيدگيهاي ماهيت خسارتهاي زیستمحيطي و جبران آنها از طریق مبنایي مناسب
ميتواند از دالیل مهم اختالف نظرهاي حقوقي موجود براي جبران این زیانها باشد .در این
نوشتار با عنوان «مباني مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگيهاي زیستمحيطي» ،به شيوهي
تحليلي در پي پاسخ به این پرسشها هستيم که آیا دولت نيز مانند سایر اشخاص تنها زماني
مسئول جبران خسارتهاي زیستمحيطي است که بين فعل یا ترک فعل او و ورود زیان رابطهي
سببيت برقرار باشد؟ و اینکه استفاده از کدام مبنا براي جبران آلودگيهاي زیستمحيطي توسط
دولت مناسبتر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نيز به موجب قوانين و
مقررات مختلف حق برخورداري از محيط زیست سالم را دارند ،در شرایطي جبران زیانهایي که
منتسب به دولت نيست ،ضروري بهنظر ميرسد .زمانيکه آلودگيهاي زیستمحيطي منتسب به
دولت باشد ،در نظر گرفتن مسئوليت محض براي دولت در جبران خسارت ،موجب سهولت در
دادرسي و جبران بهتر خسارتهاي زیستمحيطي ميشود.

کليدواژهها :جبران خسارت ،رابطهي سببيت ،مباني مسئوليت مدني دولت ،محيط زیست،
مسئوليت محض.

* E-mail: Bahramy.Hamid@Gmail.com
** نويسندة مسئول

E-mail: Azam_Alamkhani@yahoo.com
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مقدمه
محيط زیست ،موهبت و نتيجهي لطف الهي به بشر است و بر همين اساس ،به همهي
انسانها تعلق دارد تا همانند سایر نعمتها و مواهب الهي مورد استفادهي خردمندانه قرار گيرد.
با توجه به آیهي  55سورهي مبارکهي یوسف ( إجعلني علي خزائن األرض إنّي حفيظٌ عليمٌ)
امر تدبير و ادارهي سرمایههاي طبيعي تنها باید بر عهدهي اشخاصي باشد که ویژگي حفيظ
بودن و مسئوليتشناسي و کارداني و تخصص را دارا باشند (تاریمرادي و فخلعي.)18 :1831 ،
اما متأسفانه امانتداران محيط زیست گاهي نه تنها وظيفهي حمایت از مواهب طبيعي را بهجا
نميآورند ،بلکه با اقدامات یا ترک وظایف خود ،مقدمات ویراني محيط زیست را نيز فراهم
ميکنند و از آنجا که معضالت مربوط به محيط زیست چند سالي است دیدگان نگران بشر را
به خود معطوف داشته است ،قانونگذاريهاي چنداني ،خصوصاً در کشور ما در زمينهي
حمایت از محيط زیست و شيوههاي جبران خسارتهاي وارد بر آن صورت نگرفته است تا
در وهلهي اول از آلودگيهاي محيط زیست جلوگيري شود و در مرحلهي بعد اگر خسارتي به
محيط زیست وارد آمد ،از راههاي مناسب جبران شود.
یکي از مشکالت قوانيني که براساس آنها در کشور ما ميتوان خسارتهاي زیستمحيطي
را جبران کرد (اعم از اینکه این خسارتها بهطور مستقيم موجب زیان به اشخاص شده یا
اینکه صرفاً متوجه محيط زیست شده باشند) ،نبودن مبنایي مناسب براي مسئوليت مدني دولت
در آن قوانين است .چراکه بهطور معمول دادگاهها به موجب قوانين ،براساس نظریهي تقصير،
آلودهکنندگان محيط زیست را به جبران خسارت محکوم ميکنند که این نظریه در مباحث
زیستمحيطي مشکالت فراواني را بهدنبال دارد ،زیرا اثبات تقصير آلودهکننده کاري بس دشوار
است و زمانيکه آلودگيهاي زیستمحيطي بهطور مستقيم زیاندیدگاني هم داشته باشد،
انگيزهي قربانيان براي طرح دعوا و مطالبهي خسارت کاهش پيدا ميکند .این دشواري در
جایي که عامل زیان ،دولت باشد ،دوچندان ميشود ،چراکه ساختار دولت متشکل از کارکناني
است که ممکن است اقداماتشان بدون ارتباط به دستگاه دولتي موجب خسارتهاي زیادي به
محيط زیست شود ،در نتيجه زیاندیده در پيچ و خمهاي اثبات رابطهي سببيت بين فعل یا
ترک فعل عامل زیان و زیان وارده و بعد اثبات تقصير عامل زیان گرفتار ميشود و چه بسا از
طرح چنين دعوایي منصرف شود .با توجه به مطالب مذکور در این مقاله پس از بررسي مباني
مختلف مسئوليت مدني دولت با عنایت به مباحث محيط زیست ،بهترین مبنا براي پيشگيري و
جبران خسارتهاي زیستمحيطي که از اقدامات دولت ناشي ميشود ،برگزیده شد.
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 .1مفهوم آلودگيهاي زيستمحيطي
آلودگي ترجمهي فارسي واژهي « »pollutionاست .این اصطالح مشتق از کلمهي یوناني
پلوتوس « »pollutusميباشد که از معناي ناپاکي و کثيفي گرفته شده است (مشهدي:1831 ،
 .)21از نظر اصطالحي تعاریف مختلفي براي آلودگي ذکر شده است ،چراکه همگان بر سر
تعریف یکساني از آلودگي به توافق نرسيدهاند .یکي از مشکالت ارائهي تعریفي مناسب از
آلودگي تمایز بين منابع آالیندهي انساني و منابع آالیندهي طبيعي است که موجب ميشود
برخي محققان براي مثال آتشفشان را که یک پدیدهي طبيعي است ،بهعنوان آلودهکنندهي محيط
زیست در نظر نگيرند (عرفانمنش1 :1831 ،و.)2
طبق مادهي  1قانون حفاظت و بهسازي محيط زیست (مصوب  58/8/23و اصالحيهي

« :)11/3/21منظور از آلوده ساختن محيط زیست عبارت است از پخش یا آميختن مواد
خارجي به آب یا هوا یا خاک یا زمين به ميزاني که کيفيت فيزیکي یا شيميایي یا بيولوژیک آن
را بهطوريکه زیانآور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گياهان و یا آثار و ابنيه باشد،
تغيير دهد» .با توجه به این تعریف هر تغييري در محيط زیست آلودگي محسوب نميشود،
بلکه باید آن تغيير براي موجودات یا ابنيه مضر باشد .همچنين این تعبير ،محيط را در مبناي
بيوسفر که اعم از محيط هوا ،خشکي و آب است ،در نظر گرفته است (تقيزاده انصاري،
11 :1831؛ قاسمزاده.)112 :1831 ،

 .2مفهوم مسئوليت مدني دولت
مسئوليت مدني در دو معناي عام و خاص کاربرد دارد .معناي عام مسئوليت مدني اعم از
این است که ریشهي مسئوليت ،قراردادي باشد یا قهري و معناي خاص آن منصرف از
مسئوليت قراردادي است (کاتوزیان .)18 :1831 ،بهعبارت دیگر مسئوليت غيرقراردادي به
مواردي مربوط ميشود که قانونگذار تکاليف عامي را براي همگان تعيين کرده و در اثر تخلف
از این تکاليف عمومي خسارتي به دیگران وارد شود و بر مبناي این مسئوليت ،رابطهي دیني
بين زیاندیده و مسئول بهوجود آید (موسيزاده .)218 :1831 ،شایان ذکر است که مراد از
مسئوليت مدني در این نوشتار معناي خاص آن است.
واژهي دولت نيز گاهي در معناي عام بهکار ميرود و گاهي هم در معناي خاص .دولت به معناي
عام کلمه شامل همهي قواي عمومي و دستگاههاي حاکميتي است .آراي صادره از هيأت عمومي
دیوان عدالت اداري ،بيانگر این است که دیوان عدالت اداري به کليهي شکایات مردم عليه قواي
حاکميتي رسيدگي ميکند ،یعني دولت را در معناي عام آن بهکار ميبرد (استوارسنگري.)5 :1811 ،
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ولي دولت به معناي خاص (که در این نوشتار منظور است) تنها شامل قوهي مجریه است.
مسئوليت مدني دولت ،نتيجهي منطقي حاکميت قانون است و عدالت حکم ميکند که هيچ
قانونشکني و زیاني چه مادي و چه معنوي بدون جبران باقي نماند (طباطبایي مؤتمني.)12 :1831 ،
از آنجا که دولت بهعنوان خدمتگزار مردم گاهي زیانهایي را جبران ميکند که آنها را بهوجود
نياورده ،الزم است مباني مسئوليت مدني دولت با تأکيد ویژه بر رابطهي سببيت بين فعل یا ترک
فعل دولت و ایجاد آلودگي در محيط زیست بررسي شود .ازاینرو بحث را با تفکيک بين
آلودگيهاي قابل انتساب به دولت و آلودگيهاي غير قابل انتساب به دولت پي ميگيریم.

 .3مباني مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگيهاي زيستمحيطي قابل
انتساب به دولت
عمده مباني ایجاد مسئوليت مدني در این دسته از آلودگيها ،در حقوق خصوصي مطرحاند
که قدیميترین آنها نظریهي تقصير است.

 .1-3نظريهي تقصير
در حقوق رم مبناي تقصير بهعنوان مبنایي براي مسئوليت پذیرفته شده بود (ژوليو
دوالموراندیر ،1111 ،ج  .)818 :2مبناي نظریهي تقصير این بود که انسان در جایي مسئوليت
دارد که احساس ناراحتي وجدان کند و از نظر اخالقي مسئول باشد ( .)walker, 1980: 110در
این مورد بين مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني وحدت مبنا بود.
سرانجام در سال  1311ميالدي قانون مدني فرانسه تحت تأثير اندیشههاي حقوقي دو

حقوقدان عهد کهن این کشور یعني دوما ( )1111-1121و پوتيه ( )1112-1115استاد حقوق
دانشگاه اُرلئان تدوین شد (اليوت؛ ورنون .)38 :1832 ،قانون مدني فرانسه بخش تعهدات و
حقوق قراردادها را از حقوق رم اقتباس کرد و تقصير بهعنوان مبناي مسئوليت مدني از این طریق
وارد قانون مدني فرانسه شد و از آنجا به دیگر قوانين دنيا راه یافت (پراسر.)811 :1111 ،
در آغاز ،تقصير جنبهي شخصي داشت ،اما رفتهرفته معياري نوعي به خود گرفت و رفتار
انساني متعارف براي سنجش ميزان خطا و در نهایت مسئوليت در نظر گرفته شد .البته براي
شناسایي عمد مرتکب ،معيار شخصي تنها راه احراز آن است و این حکم از ماهيت ویژهي
عمد ناشي بوده و استثنایي بر آنچه گفته شد تلقي نميشود (اصالني.)11 :1831 ،
پس از پذیرش امکان مسئوليت دولت نسبت به زیانهاي وارده به اشخاص ،تقصير،
نخستين معياري بود که پذیرفته شد .البته نسبت دادن خطا و تقصير به دولت صحيح نيست،
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چون دولت شخصيت حقيقي ندارد که از خود ارادهاي داشته باشد و در عالم واقع ،زیان وارده
به افراد که به دولت ربط داده ميشود ،زیاني است که توسط مستخدمان دولت وارد ميشود
(زرگوش ،1831 ،ج  )85 :2و این نوعي ارفاق است که ما بعضي خطاها و تقصيرات کارمندان
را به گردن دولت مياندازیم (طباطبایي مؤتمني 833 :1831 ،و .)831
براي جبران زیان وارده ،خواهان ميبایست تقصير اداره و رابطهي عليت ميان ضرر و رفتار
ادارهي دولتي را به اثبات برساند .احراز این رابطه در بدو امر ،ساده بهنظر ميرسد ،اما در عمل،
خواهان بهدشواري امکان اثبات ميیابد ،چراکه مأموران دولت ،افرادي هستند که ممکن است
بههنگام انجام وظایف اداري خود مرتکب رفتار خطاکارانهاي شوند که گاه کامالً با اعمال اداري
آنان بيارتباط است .در نتيجه نميتوان زیان را به دولت منتسب کرد (یوسفيفر.)111 :1831 ،
بنابراین طبق مضمون مادهي  11قانون مسئوليت مدني اگر زیانهاي واردشده به محيط زیست
نتيجهي رفتار عمدي یا خطاي مستخدم باشد ،خود مستخدم مسئول پرداخت زیانهاست .ولي
هر گاه این زیانها از کمبود ،نارسایي و نقص وسایل اداري ریشه گرفته باشد ،اداره مسئول
پرداخت خسارت خواهد بود.
واقعيت این است که عالوهبر نقص وسایل اداري ،جبران خطاهاي ناشناخته نيز بهوسيلهي
دولت صورت ميگيرد (زرگوش ،1831 ،ج  .)111 :2تصور کنيد که شهرداري ،در یک مراسم
یا جشن ملي یا محلي ،توسط کارکنان خود و با تجهيزاتي که در اختيار دارد ،اقدام به
آتشپراني ميکند و در این حين ،در اثر اصابت بخشي از این مواد اشتعالزا با جنگلي که در
آن اطراف است ،آتشسوزي ایجاد ميشود و بسياري از درختان آن جنگل از بين ميروند؛
بيآنکه بتوان مشخص کرد که آن مواد از کدام اسلحه و توسط کدامیک از مأموران شهرداري،
پرتاب شده است .از آنجا که در این موارد ،مقام عمومي که بتوان عمل خطاکارانه را به او
نسبت داد ،وجود ندارد و زیان مربوط به کارکرد ناقص نظام خدمت عمومي است ،مسئوليت
بر دوش دولت بار ميشود.
در مادهي  11قانون توزیع عادالنهي آب مقرر شده است که:
«آلوده ساختن آب ممنوع است ،مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از
آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زیست محول ميشود.»...
در این مقرره «مسئوليت» در درجهي نخست مترادف با «صالحيت» است ،اما در کنار منطق
اوليهي قانون که همانا حمایت از حقوق شهروندان است ،لحن این مقرره نيز بهگونهاي است
که زمينهي استناد به خود را حداقل در مواردي که نتوان عامل آلودگي را شناسایي کرد ،فراهم
نموده است (زرگوش ،1831 ،ج .)112 :1
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نظریهي تقصير بر آراي دادگاه اروپایي حقوق بشر نيز تأثيرات فراواني داشته است .در یک
دادرسي بيسابقه( )1دادگاه اروپایي حقوق بشر تقصير دولت روسيه را در عدم جلوگيري از
آلودگي یا اصالح آلودگي ناشي از کارخانهي فوالد اعالم کرد .این پرونده که توسط یک زن
روسي مطرح شد ،به پرداخت 1111یورو در حق آن زن منجر گردید.
(Available at: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69315, The date of
)usage: 07/02/2013

در پي شکایت گروهي عليه دولت اوکراین مبني بر اینکه بهدليل عملکرد معدن زغال سنگ
و کارخانهاي در نزدیکي آنها ،به سالمتي و خانههاي آنها ضرر وارد شده ،دادگاه اروپایي
حقوق بشر رأي به تخلف از مادهي  3ميثاق اروپایي حقوق بشر (حق احترام به زندگي
خصوصي و خانوادگي و خانهي افراد) داد و دولت را مسئول جبران خسارت وارده به
خواهانها

دانست)2(.

)(Available at : http://www.elaw.org/node/5655, The date of usage: 05/07/2014

به موجب مادهي  11قانون مسئوليت مدني ،زیانهاي ناشي از اعمال حاکميت قابليت جبران
الزامي توسط دولت را ندارند ،چراکه در ایجاد اینگونه زیانها تقصيري متوجه دولت نيست .از
آنجا که این نظریه موجب جبران نشدن بسياري از خسارات ميشود ،باید به موارد مذکور در نص
اکتفا شود و از تفسير موسع آن جلوگيري بهعمل آید ،یعني دولت وقتي از پرداخت خسارت
معاف باشد که در مقام اعمال حاکميت باشد و آن عمل بر حسب ضرورت ،براي تأمين منافع
اجتماعي و طبق قانون بهعمل آید (طباطبایي مؤتمني .)812-811 :1831 ،به نظر برخي دولت باید
مسئوليت زیانهاي وارده به اشخاص را که بهواسطهي اعمال حاکميت بهوجود ميآیند ،قبول کند،
زیرا قبول حاکميت از طرف دولتها یا بهدست گرفتن قهري آن خود بهمنزلهي التزام به همهي
آثار حقوقي ناشي از اعمال حاکميت است و هيچ نوع قرارداد یا قاعدهي عرفي که دولتها را در
برابر موجبات ضمان معاف نماید وجود ندارد (عميد زنجاني.)851 :1832 ،
بهعلت اشکاالت و نارسایيهاي مادهي  11قانون مسئوليت مدني ،از زمان دولت هشتم ،از سوي
ادارهي کل پژوهش و اطالعرساني ریاست جمهوري الیحهي جدیدي در هشت ماده و چهار تبصره
در مورد مسئوليت مدني دولت ،تدوین و بعد از جرح و تعدیل زیاد به مجلس شوراي اسالمي تقدیم
شده ولي الیحهي مزبور هنوز به تصویب نرسيده است (بهرامي احمدي.)511 :1811 ،
پذیرش نظریهي تقصير امکان جبران بسياري از خسارات زیستمحيطي را دشوار مينماید.
این امر بيشتر ناشي از ماهيت خسارات زیستمحيطي ،کثرت آلودهکنندگان ،انگيزهي پایين
قربانيان خسارات زیستمحيطي براي طرح دعواست (بابایي مقدم ،نقل از :فهيمي و مشهدي،
 .)811 :1811همچنين اگر زیان وارده ناشي از آن چيزي باشد که اعمال حاکميت ناميده
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ميشود ،چون در این حوزهها امکان تحقق تقصير وجود ندارد ،زیان مذکور هرچند هم که
گسترده باشد جز با اختيار همان مرجع ،جبران نميشود (قاسمزاده825 :1831 ،و.)821
براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي از طریق مبناي تقصير راهکارهایي پيشنهاد شده
است؛ یکي اینکه بگویيم چون تقصير ،تجاوز از رفتاري است که شخص متعارف در همان
اوضاع و احوال دارد ،بنابراین رفتار آلودهکنندگان محيط زیست تجاوز از رفتار متعارف است.
دیگر اینکه بگویيم اصل بر تقصير آلودهکنندهي محيط زیست است ،مگر اینکه خالف آن را
ثابت کند (انصاري182 :1832،؛ هيثم2111 ،م .)11-11 :اما شوراي نگهبان در نظریهي خود در
خصوص قانون بيمهي اجباري اعالم کرد اینکه مسئوليت تنها ناشي از تقصير باشد خالف شرع
است (نامهي شمارهي  1/81/21215مورخ  .)1831/8/22به همين دليل الزم است به سایر
مباني نيز توجه شود که اگرچه ممکن است در آنها تقصيري متوجه دولت باشد ،نيازي به اثبات
آن از سوي خوانده نيست و صرف وجود رابطهي سببيت بين فعل یا ترک فعل دولت و ورود
زیان براي ایجاد مسئوليت کفایت ميکند.

 .2-3نظريات مطرح در راستاي مسئوليت مدني دولت بدون نياز به اثبات تقصير
در این نظریات ،ارزیابي ایجاد مسئوليت در آثار عمل صورتگرفته (وقوع زیان) متمرکز
است .نظریات موجود در این قسم ،مسئوليت محض را تداعي ميکنند .آنگونهکه از آثار
نویسندگان بر ميآید ،واژهي مسئوليت محض با واژههاي مسئوليت مطلق ،مسئوليت عيني و
مسئوليت موضوعي مترادف است (کاتوزیان511 :1832 ،؛ وحدتي شبيري .)11 :1835 ،ولي در
برخي آثار بين مسئوليت مطلق و محض تفاوت نهاده شده و آوردهاند:

مبناي مسئوليت مقرر در دستورالعمل مصوب  2111اروپا مطلق نيست ،بلکه
مسئوليت محض است)8(.
بهنظر ميرسد که در واقع مسئوليت محض با مسئوليت مطلق تفاوت دارد ،زیرا در
مسئوليت محض با اثبات قوهي قاهره ميتوان خوانده را از مسئوليت معاف کرد ،درحاليکه در
مسئوليت مطلق (مانند مسئوليت غاصب)چنين امکاني وجود ندارد.
در مورد آلودگيهاي محيط زیست بهنظر ميرسد در جاهایي از قانون که لفظ «ممنوع
است» بهکار رفته ،نهي قانونگذار بيانگر این است که ارتکاب عمل نياز به دليل دارد و در واقع
صرف وجود رابطهي سببيت به اضافهي وجود زیان براي مسئوليت کفایت ميکند و به اثبات
تقصير یا بيمباالتي خوانده در این فرض نيازي نيست .بهعبارت دیگر به دالیلي که قانونگذار
پيشبيني کرده و در نهایت انجام عملي را ممنوع اعالم نموده است ،اگر شخصي بر خالف
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قانون عملي را انجام دهد ،صرف انجام عمل تقصير و بيمباالتي است و عامل زیان باید
مسئوليت ناشي از آن را قبول کند (فهيمي .)815-812 :1811 ،مثالً در مادهي  1قانون حفاظت
و بهسازي محيط زیست آمده است:
« اقدام به هر عملي که آلودگي محيط زیست را فراهم سازد ممنوع است».
عالوهبر قوانين خاص ،در اصل  51قانون اساسي نيز پيشبيني شده که:
« ...فعاليتهاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زیست یا تخریب غير
قابل جبران آن مالزمه پيدا کند ،ممنوع است».
امروزه دست کم در زمينهي مسئوليت مبتني بر حقوق عمومي ،در تمام کشورهاي
اتحادیهي اروپا تقریباً مسئوليت محض مورد پذیرش دکترین و رویهي قضایي قرار گرفته است
به این صورت که نياز به اثبات بيمباالتي عامل زیان نيست و تنها نياز است که فعل یا ترک
فعل زیانبار و رابطهي آن با ورود ضرر اثبات شود (انصاري .)11 :1832 ،در مورد این پرسش
که چرا بدون نياز به اثبات تقصير عامل زیان ،وي موظف به جبران خسارت است ،پاسخهاي
گوناگوني وجود دارد که در ادامه بررسي خواهند شد.

 .1-2-3نظريهي خطر
این نظریه که دکتر سيد حسن امامي از آن به نظریهي عليت یاد کردهاند (امامي:1835 ،
 ،)353توسط دو حقوقدان فرانسوي به نامهاي «ژوسران» و «سالي» مطرح شد و توسعه یافت.
طرفداران این نظریه ميگویند :هر کس که به فعاليتي ميپردازد و پيرامون خود محيطي خطرناک
ایجاد ميکند باید مسئوليت ناشي از ایجاد خطر را تحمل نماید (بهرامي احمدي .)11 :1811 ،بين
طرفداران این نظریه اختالف نظرهایي وجود دارد ،گروهي اعتقاد دارند که «شخص مسئول در
نظریهي خطر ایجادشده شخصي است که از استفاده از چيزي نفع ميبرد و خطر ایجادشده همان
خطر ناشي از انتفاع اوست» (محمد لبيب شنب ،نقل از :بریک2111-2111 ،م .)58 :عمده
دستاورد این نظریه اثبات مسئوليت کارفرما در حوادث ناشي از کار است که چون کارفرما از
نيروي کار کارگر استفادهي مادي ميبرد ،مسئوليت مدني ناشي از کار را نيز باید متحمل شود
(باریکلو 11 :1831 ،و .)13این نظریه تنها قادر به توجيه آن دسته از الزامات دولت است که ناشي
از فعاليتهاي انتفاعي او باشد .همين بيان بهخوبي نارسایي این نظریه را نشان ميدهد ،چراکه
هيچ توجيهي براي مسئوليت بدون تقصيري که ناشي از فعاليتهاي غيرانتفاعي است ،ارائه
نميدهد (زرگوش ،1831 ،ج  .)212 :2ایراد دیگر وارد به این نظریه این است که به همان نسبت
که ميتوان گفت دولت از فعاليت مستخدم سود ميبرد ،پس باید زیان ناشي از آن را هم بپذیرد،
ميتوان گفت این مستخدم است که از استخدام شدن در دستگاه دولتي سود ميبرد و ریسک
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ناشي از فعاليت خود را از بدو استخدام باید بپذیرد (زرگوش ،1831 ،ج  .)811 :2گروه دوم از
معتقدان به نظریهي خطر اشخاصي هستند که معتقدند هر فعاليتي که ذاتاً خطرناک باشد ،اگر به
زیاني منجر شود ،بهطور خودکار مسئوليت دولت را بهدنبال خواهد داشت ،اعم از اینکه این
فعاليت براي او سود مادي بهدنبال داشته باشد یا خير یا اینکه وي در انجام این فعاليت و ایجاد
خطر تقصيري مرتکب شده باشد یا نشده باشد ( William K.Jonesنقل از زرگوش ،1831 ،ج :2
215؛  .)Prieur, 2004: 920بنابراین هرگاه فعاليت خواندهي دعوا از نظر جامعه غيرعادي و
نامتعارف باشد و براي دیگران خطري ایجاد کند ،شخص مسئول پرداخت خسارت خواهد بود
(ميشل لورراسا ،نقل از :حکمتنيا.)11 :1831 ،
از دید برخـي (زرگوش ،1831 ،ج 231 :2و )211این نظریه ،ریشه در تقصير دارد و ميتوان
استدالل کرد که ایجاد خطر خود نوعي تقصير است .ایشان براي اثبات ادعاي خود به مـادهي
 112-1از کد محيط زیست فرانسه استناد ميکنند که با قرار دادن معنادار دو واژهي «خطر» و
«تقصير» در کنار هم ،بهطور تلویحي ،خطر را نيز نوعي تقصير دانسته است .به موجب این ماده:

[خسارات زیر] «مطابق روشهاي معينشده در این سرفصل ،جبران ميشود:
 .1خسارات وارده بر محيط زیست بر اثر فعاليتهاي حرفهاي کـه فهرست آنهـا
مطابق مصوبهي پيشبينيشده در مادهي  115 -2تعيين گردیده و همچنين بر فرض
عدم وجود خطر یا بي مباالتي (تقصير) بهرهبردار» (زرگوش ،1831 ،ج .)231 :2
امروزه نظریهي خطر؛ نظریهاي مناسب براي جبران خسارت زیستمحيطي است و
ميتواند نقش بسيار مهمي در تقویت حمایت از محيط زیست داشته باشد .در واقع
آلودهکنندهي محيط زیست براساس این نظریه «مسئوليت عيني» پيدا ميکند ،ليکن این دیدگاه
نيز از جنبههاي گوناگوني مورد انتقاد قرار گرفته است .مثالً اعتقاد به این نظر موجب افزایش
ریسک فعاليت اقتصادي و کاهش انگيزهي افراد در اجتماع براي انجام فعاليتهاي گوناگون
ميشود (بهرامي احمدي و فهيمي181 :1831 ،و.)188

 .2-2-3نظريهي نفي ضرر
براساس این نظریه که مبين مفاد حدیث الضرر است :در اسالم از طرف شارع هيچ حکم
ضرري وضع نشده است .بنابراین ضرر زدن به دیگران نيز جایز نيست .ازاینرو آلوده ساختن
محيط زیست و تخریب و نابود کردن طبيعت و منابع طبيعي از روشنترین نمونههاي زیان زدن
به دیگران است که اسالم آن را نفي کرده است .قاعدهي الضرر مشمول امور عدمي نيز ميشود.
(بهرامي .)112-185 :1811 ،بنابراین چنانچه ترک اقدامهاي اصالحي و سازنده هم به اضرار در
محيط زیست بينجامد ،این قاعده با آن مقابله خواهد کرد .از جمله نتایج مترتب بر شمول قاعده
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بر امور عدمي ،اثبات ضمان است .این قاعده نه تنها مانع از اضرار به محيط زیست ميشود ،بلکه
ضمان خسارتهاي ناشي از فعاليتهاي آلودهکننده یا ترک اقدام اصالحي را هم بر عهدهي
خسارتزننده قرار ميدهد (تاریمرادي و فخلعي)51 :1835 ،

 .3-2-3نظريهي احترام اموال
منظور از این نظریه این است که مال یا عمل انسان نباید مجاني مورد استفادهي دیگري
قرار گيرد (بهرامي احمدي .)15 :1833 ،این قاعده از حدیث نبوي سرچشمه ميگيرد که فرمودهاند:

«ساب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معصيه اهلل و حرمه ماله
کحرمه دمه».
ناسزا گفتن به مؤمن گناه ،قتل او کفر ،غيبت او از معاصي و احترام مال او مثل احترام خون
اوست (حر عاملي1111 ،ق ،ج  ،3باب  ،111ح .)12
امام خميني (ره) در مورد احترام مال مؤمن ميگویند که هدر نبودن خون مؤمن که بهعنوان
ضمانت اجرا ،متناسب با شرایط براي آن قصاص یا دیه تعيين شده ،ميرساند که همين
ضمانت اجرا در مال مؤمن نيز وجود دارد .بنابراین اگر کسي مال مؤمن را تلف کند ،ضامن
خواهد بود (نقل از فهيمي.)111 :1811 ،
براي تمسک به این نظریه باید ثابت کرد که محيط زیست و عناصر آن مال محسوب
ميشوند .ازاینرو تعریفي از مال ضروري است:
از نظر لغوي مال را چنين تعریف کردهاند« :المال ما یبدل بازائه المال»؛ مال چيزي است که
در مقابل آن مال داده شود (موسوي بجنوردي1111 ،ق ،ج .)21 :2
از نظر اصطالحي نيز مال چيزي است که نزد مردم مطلوب است و بهطور مستقيم یا
غيرمستقيم نيازهاي معيشتي آنان را بر طرف ميکند (موسوي بجنوردي1111 ،ق ،ج .)81 :2
طبق این تعریف عناصر و اجزاي محيط زیست مال محسوب ميشوند ،چراکه نيازهاي معيشتي
افراد بهوسيلهي آنها تأمين ميشود .همچنين از آنجا که بسياري از عناصر محيط زیست جزء
انفال هستند ،روشن شدن حکم ماليت و مالکيت انفال ،مؤیدي بر ماليت عناصري از محيط
زیست که قابل قيمتگذاري هستند نيز خواهد بود.
با استناد به قرآن( )1و روایات( )5انفال مال پيامبر اکرم (ص) و ائمهي معصومين (ع) است و
آنان به هر نحو که صالح بدانند ،ميتوانند در آن تصرف کنند.

طبق اصل  15قانون اساسي انفال « ...در اختيار حکومت اسالمي است تا بر طبق مصالح
عامه نسبت به آنها عمل نماید .تفصيل و ترتيب استفاده از هریک را قانون معين ميکند».
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امام صادق (ع) ميفرمایند:

«إِذْ کَانَ الْمَالِکُ لِلنُّفُوسِ وَ الْأَمْوَالِ وَ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْمَلِکَ الْحَقِيقِيَّ وَ کَانَ مَا فِي أَیْدِي النَّاسِ
عَوَارِيَ» (مجلسي1111 ،ق ،ج « )112 : 18از آنجا که مالکيت حقيقي بر نفوس و اموال و سایر
اشياء از آن خداست ،مالکيت آنچه مردم در دست دارند ،بهصورت عاریه است» .این مالکيت
اعتباري در فقه به سه نوع تقسيم ميشود:
یکم؛ مالکيت امام (حکومت اسالمي) ،دوم؛ مالکيت عموم مسلمين ،سوم؛ مالکيت خصوصي
(فهيمي.)113 :1811 ،
اموال و مشترکات عمومي ،اموالي هستند که متعلق به عموم هستند و مالک خاصي ندارند
(صفایي )111 :1831 ،و دولت تنها از جهت والیتي که بر عموم دارد ميتواند آنها را اداره کند.
از آنجا که عناصر و اجزاي محيط زیست نيز چنين ویژگيهایي دارند ،در زمرهي اموال و
مشترکات عمومي قرار ميگيرند و دولت بهعنوان امين مردم در جهت تأمين منافع عمومي باید
از مواهب طبيعي مراقبت کند و از آلودگي و تخریب محيط زیست جلوگيري بهعمل آورد.
توصيهي امام علي (ع) به مالک اشتر نيز مؤید همين مطلب است« :باید بيش از تحصيل خراج
در اندیشهي آباداني زمين باشي؛ زیرا خراج حاصل نشود مگر به آباداني زمين؛ و هر که خراج
طلبد و زمين را آباد نسازد ،شهرها و مردم را هالک کرده است و کارش استقامت نيابد مگر
اندکي» (نهجالبالغه ،نامهي  .)58بنابراین ميتوان اقدامات آلودهکنندهي دولت را رفتاري مغایر
با زمامداري و تخلف از ید اماني دانست.
پس از اثبات ماليت عناصر محيط زیست ،طبق نظر برخي حقوقدانان بهترین مبنا در باب
مسئوليت مدني و بهتبع آن جبران خسارتهاي زیستمحيطي ،نظریهي احترام اموال است
(فهيمي .)115 :1811 ،براساس این نظریه که جامع دو نظریهي اتالف و الضرر است ،مادامي
که بتوان رابطهي سببيت را بين فعل یا ترک فعل عامل زیان و زیان وارده ثابت کرد ،عامل زیان
طبق قاعدهي اتالف ،مسئول جبران زیان است و در مواردي که اسناد بين زیان و زیانکار وجود
دارد ،ولي رابطهي سببيت بهدليل دخالت فاعل مختار ،محقق نيست ،مسئول جبران ضرر فاعل
مختار است و چنانچه واسطهي بين عامل زیان و زیان ،چيزي غير از فاعل مختار باشد ،در این
موارد قاعدهي الضرر حاکم خواهد بود و عامل زیان مسئول است تا زیاني جبراننشده باقي
نماند (فهيمي .)111-115 :1811 ،بنابراین چنانچه در اثر دودي که از یک کارخانه منتشر
ميشود ،تعدادي از گوسفندان یک نفر که در آن محل چرا ميکنند ،تلف شوند ،براساس
قاعدهي اتالف ميتوان کارخانه را مسئول شناخت ،زیرا در اینجا رابطهي سببيت بهوضوح بين
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اقدامات کارخانه و تلف شدن گوسفندان برقرار است ،ولي اگر صاحب گله بدون اطالع از
بيماري سایر گوسفندان یکي از آنها را ذبح کند و در اثر خوردن گوشت این گوسفند بيمار
شود ،این زیان باید براساس قاعدهي الضرر توسط کارخانه جبران شود ،چراکه بيماري شخص
ناشي از خوردن گوشت آلوده است و بهطور مستقيم ناشي از اقدامات عامل مختار نيست.
این نظریه با توجه به اینکه عناصر محيط زیست را مال ميداند ،نظریهي مناسبي براي
جبران خسارتهاي زیستمحيطي است ،هرچند در نهایت بازگشت آن نيز به قاعدهي الضرر
است .همانطورکه گفتيم ،طرفداران این نظریه آن را جامع بين قاعدهي اتالف و الضرر
ميدانند ،اما بهنظر ميرسد در جایي که شخصي براساس قاعدهي اتالف مسئول جبران ضرر
شناخته ميشود نيز مسئوليت او بهدليل ضرري است که به دیگري وارد آورده است .در نتيجه
قاعدهي الضرر ميتواند توجيه مناسبي براي مسئوليت وي بهشمار آید.
پارهاي از نظریات موجود در مسئوليت بدون نياز به اثبات تقصير دولت از نظر گذشت ،ليکن
شایان ذکر است که اگرچه این نظریات بهدليل رفع ایرادات وارد بر نظریهي تقصير پا به عرصهي
وجود گذاشت ،اعمال بيچونوچراي آن نيز عالوهبر اینکه قدرت بازدارندگي مسئوليت مدني را
کاهش ميدهد ،سبب افزایش هزینههاي دولت نيز ميشود (زرگوش ،1831 ،ج 811 :2و.)831
اما در مجموع براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي ،محاسن آن از معایبش بيشتر است؛ در
عين حال راه حل ميانه براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي و اجتناب از معایب نظریهي
تقصير و بدون تقصير وجود دارد که در انتها به شرح آن خواهيم پرداخت.
آنچه بهطور بارز بهعنوان وجه تمایز بين مسئوليت مدني دولت و مسئوليت مدني در حقوق
خصوصي مطرح است ،الزام دولت به جبران ضررهایي است که هيچ ارتباطي به او ندارند ،اینکه بر
چه اساس دولت خود را ملزم به جبران چنين زیانهایي ميداند ،در ادامه بررسي خواهد شد.

 .4مباني مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگيهاي زيستمحيطي غير
قابل انتساب به دولت
در پاسخ به چرایي این نوع مسئوليت نظریات متفاوتي بيان شده است که تنها به ذکر دو
مورد اکتفا ميشود.

 .1-4نظريهي خدمت عمومي
این نظریه عبارت است از مجموعه وظایف و اختياراتي که بهوسيلهي آن ،به نيازمنديهاي
عمومي پاسخ داده ميشود

(Bell; Boyron; Whittaker

نقل از :زرگوش ،1831 ،ج .)852 :2

بهعبارت دیگر ،خدمت عمومي کارهاي عامالمنفعهاي است که دولت و سازمانهاي عمومي
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براي برآورده ساختن نيازهایي که مرتبط با نفع عمومي است ،انجام ميدهند (زرگوش،1831 ،
ج ،)858-852 :2مانند ساختن پارکها و فضاي سبز .آنچه موجب ملزم دانستن دولت نسبت
به چنين اعمالي ميشود ،همان الزامي است که موجب برخورداري گستردهي او از معافيتها،
مصونيتها و امتيازات ترجيحي شده است (زرگوش ،1831 ،ج .)858 :2
در مواقعي که خسارتهاي زیستمحيطي قابل جبران بهوسيلهي عامل زیان نيستند یا
اصالً فاعل مختاري در ایجاد ضرر نقش نداشته ،ضروري است که دولت در راستاي تأمين
منافع عمومي خسارتهاي ایجادشده را جبران کند .شاید تصور شود که استفاده از نظریهي
خدمت عمومي ميتواند توجيه مناسبي براي الزام دولت به جبران آلودگيهاي زیستمحيطي
غير قابل انتساب به او باشد ،اما واقعيت این است که خدمت عمومي چهرهي غيرمالي دارد
(زرگوش ،1831 ،ج  .)851 :2بنابراین قانونمند ساختن الزام دولت به جبران خسارتهاي
زیستمحيطي در چنين شرایطي ،با تمسک به این مبنا قابل توجيه نخواهد بود.

 .2-4نظريهي استحقاق
طبق این نظریه آنچه مسئوليت مدني را بهدنبال دارد ،محروم کردن یا محروم شدن شخص
از استحقاق است و استحقاق نيز عبارت از حقي است که دولت در صدد تأمين ،تضمين و
تحقق حتمي آن نسبت به اشخاص است و محروميت اشخاص از این استحقاق الزامآور است
(زرگوش ،1831 ،ج  .)812 :2براي شکلگيري استحقاق دو مرحله نياز است؛ مرحلهي اول به
رسميت شناختن حقي توسط قانونگذار است و مرحلهي دوم این است که قانونگذار به
دستگاه مجریه اجازه ميدهد که اعمال یا گسترهي استحقاق را مشخص کند (زرگوش،1831 ،
ج  .)818 :2اینکه قانونگذار با استفاده از قوانين مختلف سعي در حفاظت از محيط زیست و
مجازات تخریبگران آن دارد ،بهخوبي گویاي این واقعيت است که حق برخورداري از محيط
زیست سالم را بهعنوان یک حق همگاني به رسميت ميشناسد و حفاظت از آن را طبق اصل
 51قانون اساسي وظيفهي عمومي ميداند .اختصاص دادن اصلي از قانون اساسي به حفاظت از
محيط زیست مؤید اهميت فراوان این موضوع در جمهوري اسالمي ایران است .مقررات
متعددي که از سوي قوهي مجریه براي اجراي بهتر قوانين زیستمحيطي وضع شده نيز در
راستاي شرح جزئيات حمایت از این حق بنيادین است .بنابراین اگر بگویيم چنانچه زیان وارده
بهوسيلهي عامل زیان قابل جبران نبود ،دولت باید با بخشندگي خود جبران خسارت کند تا به
این وسيله از حقي که ملت را مستحق آن ميداند حمایت نماید ،سخني به گزاف نگفتهایم،
چراکه تحمل چنين هزینههایي براي دفع مفسدهاي بزرگ نه تنها عاقالنه است ،بلکه با سياست
کلي نظام نيز هماهنگ است.
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 .5انتخاب مبنايي مناسب براي مسئوليت مدني دولت در جبران خسارتهاي
زيستمحيطي
در انتخاب مبنایي براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي بهوسيلهي دولت ،بهتر است بين
چند فرض تفکيک قائل شد:
در فرضي که ورود زیان قابل انتساب به دولت است ،بهترین راه معتقد شدن به مسئوليت
محض در راستاي قاعدهي الضرر یا احترام اموال که آن هم در نهایت به قاعدهي الضرر منتهي
ميشود ،است؛ یعني در وهلهي اول زیاني که در اثر عملکرد مقام عمومي یا نقص وسایل
اداري به محيط زیست وارد ميشود ،توسط دولت جبران شود و در نهایت براي حفظ جنبهي
بازدارندگي مسئوليت مدني و کاهش هزینههاي دولت چنانچه تشخيص داده شود که زیان در
نتيجهي رفتار نامتعارف مقام عمومي حاصل شده است ،دولت غرامت پرداختي را از او
دریافت کند .با این شيوه خسارتهاي زیستمحيطي بهتر جبران ميشود و مسئوليت مدني نيز
جنبهي بازدارندگي خود را حفظ ميکند و هزینههاي دولت نيز بيرویه افزایش نميیابد.
اما در فرضي که زیان قابل انتساب به دولت نيست ،براي مثال زمانيکه عامل زیان قادر به
پرداخت غرامت نباشد یا شناسایي نشود یا اصالً فاعل مختاري در ورود ضرر نقش نداشته
باشد ،نظر به اهميت فراوان محيط زیست بهتر است دولت وارد عمل شود و براساس نظریهي
استحقاق ،جامعه را از تحمل آلودگيهاي محيط زیست برهاند ،زیرا همانطورکه گفته شد ،حق
برخورداري از محيط زیست حق همگاني است که در قوانين و مقررات مختلف مورد حمایت
قرار گرفته است و این نشاندهنده ميدهد که دولت ایران خود را موظف دانسته که از هر
طریقي دستيابي مردم به این حق را تضمين کند و جبران خسارتهاي زیستمحيطي نيز یکي
از همان راههاست.

نتيجهگيري
در این مقاله مباني مختلف مسئوليت مدني دولت بررسي شد .عمده دستاورد این بررسي
این است که هيچکدام از مباني مذکور نميتواند بهتنهایي و بدون ایراد ،چرایي مسئوليت مدني
دولت را در قبال آلودگيهاي زیستمحيطي پاسخگو باشد .نظریهي تقصير از بين نظریات
مطرحشده جبران خسارتهاي زیستمحيطي را با دشواريهاي زیادي روبهرو ميکند .این
دشواريها هرچه بيشتر از انگيزهي قربانيان خسارتهاي زیستمحيطي براي طرح دعوا
ميکاهد ،بر جسارت آلودهکنندگان محيط زیست ميافزاید .نظریات مشمول مسئوليت بدون
نياز به اثبات تقصير دولت ،سادهترین راه حل براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي
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محسوب ميشوند؛ ليکن هميشه سادهترین راه حلها مناسبترین آنها نيست ،چراکه اگر قرار
باشد دولت بهعنوان مجموعهاي از مستخدمان ،مسئوليت اعمال آنان را بر دوش کشد ،نه تنها
مستخدمان دقت کافي را در اقدامات خود بهکار نميگيرند ،هزینههاي دولت نيز بيرویه
افزایش پيدا ميکند .بنابراین راه حل ميانهاي الزم است تا عالوهبر اینکه بيشترین نفع را براي
حفظ محيط زیست و شهروندان داشته باشد ،کمترین ضرر را نيز بهدنبال داشته باشد .ازاینرو
با تمایز قائل شدن بين زیانهاي قابل انتساب به دولت و زیانهاي غير قابل انتساب به او،
سعي در انتخاب مبنایي مناسب کردیم .در فرض اول ابتدا دولت بار مسئوليت ناشي از نقص
وسایل اداري یا رفتار مستخدمان را به دوش ميکشد و زیاندیده را از پيچ و خمهاي اثبات
تقصير ميرهاند ،اما در نهایت براي حفظ جنبهي بازدارندگي مسئوليت مدني ،غرامت پرداختي
را از کارمندي که زیان در نتيجهي رفتار نامتعارف او حاصل شده است ،دریافت ميکند .اما در
فرض دوم نظر به اهميت مسائل زیستمحيطي چارهاي نيست جز اینکه دولت بهعنوان
خدمتگزار شهروندان ،بار مسئوليت را بهتنهایي متحمل شود؛ چراکه وضع قوانين زیستمحيطي
مختلف از سوي قانونگذار ،بيانگر به رسميت شناختن حق برخورداري از محيط زیست سالم
بهعنوان یک حق همگاني از سوي او و بهتبع آن حمایت از محيط زیست تا حد امکان است
که دولت نيز بهوسيلهي مقررات مختلف در صدد تأمين این حق براي شهروندان برآمده است؛
بنابراین جا دارد در مواقعي که محيط زیست دچار آسيب شده و به هر دليلي این آسيب توسط
عامل زیان قابل جبران نيست ،دولت در راستاي نظریهي استحقاق به وظيفهي خود که همانا
جبران ضرر است ،عمل کند.
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ولي رستمي ،*1احمد رنجبر

**2

 .1دانشیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
پذيرش1313/2/11 :

دريافت1312/11/6 :

چکيده
یکي از مهمترین دغدغههای حقوقدانان عمومي ،کمک به توسعهی سازوکارهایي است که بتوانند
انتظارات گستردهی عمومي در زمینهی تحقق عدالت در سازوکار تصمیمگیری و عمل اداری را
برآورده کنند .این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکتجویي (مشورت و انصاف
رویهای) و پاسخگویي و مسئولیتپذیری (سازوکارهای جبراني دادخواهي و حل اختالف) حاصل
ميشود .تنها در این صورت تصویر روشني از فعالیت ،بيعملي و تصمیمگیریها در ادارات ظهور
مي کند و در نهایت حصول تغییراتي همخوان و سازگار با اصول اساسي عدالت اداری ،ممکن
ميشود .این تحقیق به شیوهای تحلیلي -توصیفي بهدنبال درکي تجربي از عدالت اداری است که با
کلیهی سازوکارهای شناخته شده برای تحقق عدالت سازگار باشد .با توجه به حجم عظیم فعالیتها
و مداخالت دولت در همهی عرصههای عمومي بهویژه در کشورهایي چون ایران ،استقرار «نظام
عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتي و جبراني ضرورتي اجتنابناپذیر است.

کليدواژهها :تصمیمگیری اداری ،حقوق مشارکتي ،عدالت اداری ،عدالت اداری پسیني،
عدالت اداری پیشیني ،عدالت قضایي.

* E-mail: vrostami@ut.ac.ir
** نويسندة مسئول

E-mail: ranjbar_ahd@yahoo.com
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مقدمه
عدالت اداری( )1بخشي از انتظارهای عمومي از نظام حقوقي و سیاسي هر کشور را تشکیل
ميدهد .این یک اصل بنیادی است که دولت در همهی سطوح و ابعادش در مسائلي که با
عموم سروکار دارد ،باید با عدالت عمل کند .اما نکته این است که نه تنها وسایل و ابزار
دستیابي به عدالت اداری ،موضوعي بحثبرانگیز و مسئلهساز است ،بلکه مفهوم عدالت نیز
سخت مبهم و مناقشهانگیز است.
مسیر عدالت اداری مسیری پرچالش است؛ در جوامع پیشرفته و پیچیدهی کنوني ،چگونه
ميتوان اطمینان حاصل کرد که اعمال و تصمیمات مؤسسات و نهادهای عمومي عادالنه است؟
چگونه ميتوان به عدالت اداری دست یافت؟ سازوکارهای عدالت اداری کدامند؟ برای استقرار
نظامي که قادر باشد در انتخابهای سیاسي پیش رو برای تعیین اولویتها ،تخصیص منابع و
دسترسي به خدمات عمومي ،عادالنه عمل کند ،چه چیزی الزم و ضروری است؟ در نتیجه چه
از نظر رویهای (شکلي) ،چه ماهوی ،و چه مفهومي ،امروزه عدالت اداری یکي از محوریترین
و پیچیدهترین موضوعات در زمینهی حقوق عمومي است .سؤال این است که آیا ميتوان بدون
غوطهور شدن در مباحث نظری به درکي از عدالت اداری دست یافت که با همهی
سازوکارهایي که در عمل ميتواند به تحقق عدالت اداری کمک کند ،سازگار باشد؟
به گمان ما با وجود مشکالت و سؤاالت بسیار ،تصور عناصر اساسي یک نظام اداری
عادالنه امکان پذیر است؛ یک نظام اداری زماني عادالنه خواهد بود که بتواند روابط بین اداره و
ادارهشوندگان را به شیوهای مسئوالنه تنظیم کند؛ سیستمي انعطافپذیر که قوتها و ضعفهای
خود را در تدارک و ارائهی خدمات عمومي ،بهمنزلهی هدف نهایي نظام اداری ،بهخوبي
بشناسد و قادر به حفظ قوتها و اصالح ضعفها باشد .براساس چنین دیدگاهي ،عدالت
اداری به تبادل نظرهای موجود در روابط اجتماعي راه ميیابد و حیثیتي واقعي ،تجربي و
دموکراتیک ميیابد .در این راه ،فهم و انتظار از حقوق و مجموعهی نظام حقوقي چونان ابزاری
برای پیشبرد و تحقق پاسخگویي و مشروعیت و نه صرفاً وسیلهی رسیدن به اهداف عمومي و
اجتماعي از پیش تعیینشده ،اهمیت بنیادی دارد.
از این چشمانداز ،عدالت اداری را ميتوان دارای دو بعد پیشیني و پسیني دانست؛ تصمیمات
اداری پس از اتخاذ نه تنها به توجیه و گشودگي در زمینهی نقد و بازنگری نیاز دارد ،بلکه باید
سازوکاری برای مشارکت دادن طرفهای ذینفع یا ذیربط در فرایند تصمیمگیری اندیشیده
شود .تدارک فرایندهای مؤثر پسیني برای دادخواهي و جبران (خسارت) و روندهای پیشیني
بهمنظور تأمین مشارکت در تصمیمگیری به تحقق حکومت مشروع و مسئول برای تأمین
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خواستها و لوازم عدالت اداری کمک ميکند ( .)Longley and James, 1999: 4بهعبارت دیگر،
انتظارات از عدالت اداری تنها در نظامي برآورده ميشود که مشروعیت تصمیمات عمومي از
طریق ایجاد فرایندهایي برای تحقق سطح شایستهای از مشارکت عمومي در فرایند تصمیمگیری
و وجود روندهایي برای رسیدگي به شکایاتي که شهروندان در اعتراض به تصمیمات اتخاذشده
انجام ميدهند ،تأمین و تضمین شود .در این شرایط ،حقوق که تا مدتها عمدتاً گستره یا کمیت
قوا و اختیارات عمومي را تعیین ميکرد ،اکنون عالوهبر آن ،ميتواند بر کیفیت قدرت عمومي
تأثیر نهد و بهعنوان سازوکاری برای کنترل کیفي سیاستگذارهای عمومي و اجرای آن ،صرفنظر
از شکل و صورت نهادینهاش ،عمل کند.
بر این اساس ،در این مقاله ابتدا مفهوم عدالت اداری و عناصر آن ،سپس سازوکارهای
مختلفي که برای تحقق عدالت اداری در هر کشوری ممکن است وجود داشته باشد و سرانجام
دو جنبهی ذکرشدهی عدالت اداری و سازوکارهای مربوط به هریک بحث خواهد شد.

 .1مفهوم عدالت اداری
عدالت اداری مفهومي سیال و بحثبرانگیز در حقوق عمومي است (.)Buck et al, 2011: 53
است)2(.

بخشي از این ابهام ناشي از ابهام در نفس مفهوم عدالت
اول اینکه هر تعریفي از عدالت اداری درست همانند تعریف عدالت مستلزم حل یا جمع
تعارض منافع مختلف (و البته مشروع) است .برای نمونه ،تعارض

کارامدی()3

اداره بهعنوان

منفعتي عمومي با حقوق فردی یا تعارض حقوق فردی با یکدیگر وجهي از این تعارض است.
دوم اینکه ،عدالت اداری ناظر بر عمل(تصمیم) اداری است و عمل اداری نیز تعیینکنندهی
حقوق و تکالیف اشخاص و گروههای مختلف اجتماعي است .در واقع اهمیت عمل اداری در
اینجا و در این مقال عمدتاً بهدلیل تأثیری است که بر حقوق و منافع اشخاص

مينهد)4(.

بنابراین هر کوششي برای تعریف عدالت اداری باید به حفظ توازن بین منافع و مصالح مختلف
اعم از عمومي و خصوصي معطوف باشد.
نکتهی بعدی نسبیت ارزشهای حقوقي و اداری است؛ موازین و ارزشهای حقوقي و
اداری وفق شرایط فرهنگي و تاریخي هر جامعه تعریف ميشود ،البته به سهم خود توان مرتفع
کردن نابرابریهای تاریخي ،فرهنگي و اجتماعي را خواهد داشت.
مفهوم عدالت اداری را ميتوان با هدف توصیف یا تجویز یک وضعیت بهکار گرفت :از
نظر توصیفي ،از مفهوم عدالت اداری برای شناسایي قلمرو عدالت اداری و گسترهی نقش و
سهم دولت و اشخاص و شهروندان خصوصي در تصمیمگیریهای اداری استفاده ميشود؛
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درحاليکه از نظر هنجاری موضوع این است که تصمیم اداری (در متن ارزشهای حقوقي و
چارچوب اداری و سیاسي) چگونه باید اتخاذ شود ( .)Buck et al, 2011: 54اما توصیف همیشه
آسان نیست؛ برای نمونه ،توصیف یک فعالیت ،که پیشتر بر عهدهی دولت بوده ،بهعنوان
«خصوصي» هر زمان ممکن است بهدلیل مداخلهی دولت و امکان مقرراتگذاری برای تعدیل
تبعات اجتماعي تصمیم نهاد مورد نظر ،به هم بریزد؛ یا نهادی عمومي ممکن است به شکایات از
فعالیت یک بخش خصوصي رسیدگي کند )5(.آنگاه پرسش این خواهد بود که خط فاصل امر
عمومي از خصوصي کجا باید ترسیم شود و حیطهی عدالت اداری تا کجاست؟ واقعیت این
است که «کارکردها برچسب «عمومي» یا «خصوصي» بهخود نميگیرند؛ عمومي بودن ،چیزی مثل
قرمز بودن نیست؛ ویژگيای که بهراحتي قابل مشاهده باشد» (.)Cassie and Knight, 2007: 65
فعالیتهای دولت در ادوار مختلف و البته در کشورهای مختلف ،متفاوت بوده است .ازاینرو
هر کوششي برای یافتن پاسخي «درست» یا نهایي دربارهی تمایز عمومي -خصوصي یا عمومي
(دولتي) بودن کارکردی خاص بهویژه در حوزههای مرزی راه به جایي نخواهد برد و در نهایت
مستلزم قضاوت ارزشي و سیاسي است .بنابراین ،گویا گریزی از اتخاذ رویکردی تاریخي و
تجربي برای دستیابي به راه حل یا پاسخ مناسب برای چالشهای نظری در حقوق اداری از
جمله شناخت مفهوم و حیطهی «عدالت اداری» وجود ندارد)6(.
مسئلهی بعدی در این زمینه «نظام عدالت
«نظام

عدالت»()8

اداری»()7

است .نظام عدالت اداری بخشي از

در هر کشوری است .نظام عدالت را ميتوان به کیفری ،مدني ،اداری،

استخدامي و غیره تقسیم کرد )9(.اما نکتهی اساسي این است که عدالت در درون هریک از این
نظامها تنها از طریق دادگاهها تأمین نميشود ،بلکه دامنهای از سازوکارها و نهادهای
بههمپیوسته در این کار نقش و سهم دارند (.)Cane, 2009: 210
با این حال ،ميتوان رویکردهای مختلفي به سازوکارهای موجود عدالت اداری داشت؛ برای
مثال ،ميتوان انحصاراً بر سازوکارهای جبراني تأکید کرد؛ در این صورت دادگاهها ،دیوانهای
اداری( )11و امبودزمن سه سازوکار اصلي برای جبران کمکاریها یا زیادهرویها در اداره خواهند
بود )11(.روندهای داخلي رسیدگي و اقسام مختلف روشهای حل اختالف ،سازوکارهای جبراني
دیگری است که با مداخالت بیشتر دولت و گسترش بخش عمومي اهمیت بیشتری یافته است.
از طرف دیگر ،ميتوان صرفاً بر

روند()12

تصمیمگیری اولیهی نهادهای اداری بهویژه از منظر

مخاطبان تصمیم تأکید کرد و با نگاهي پیشگیرانه ،کیفیت عمل اداری را از نظر رعایت اصول
حرفهای و روندهای مشارکتي و راهکارهایي که برای ارتقای آن وجود دارد ،مورد توجه قرار داد.
رویکرد اخیر گونهای «حقوق اداری داخلي (دروني)»( )13را القا ميکند که بهبود عملکرد
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تصمیمگیرندگان را برای تحقق عدالت در اداره مؤثرتر از نظارتهای بیروني ميبیند )14(.در دنیای
کنوني از هیچیک از این رویکردها گریزی نیست؛ وجود روندهای پیشیني عدالت اداری مؤید
شناسایي عقل جمعي است که در عین حال مسیری شفافتر را در تصمیمگیری اداری ترسیم
ميکند؛ وجود سازوکارهای مناسب (و البته سالم) جبراني یا پسیني قهراً ضامن پاسخگویي و
مسئولیتپذیری بیشتر تصمیمگیرندگان خواهد بود.

 .2سازوکارهای عدالت اداری
در تعریف کلي سازوکار عدالت اداری را ميتوان مجموعه ابزاری دانست که مخاطبان اداره
برای رساندن «صدا»ی خود به تصمیمگیرندگان اداری یا ثبت اعتراض خود به روند
تصمیمگیری یا محتوای تصمیم اتخاذشده در اختیار دارند .بهعبارت دیگر ،سازوکار عدالت
اداری مجاری افقي و عمودی تعبیهشده در بخش عمومي و در بطن نظام اداری -سیاسي است
تا اشخاص خصوصي و شهروندان بهعنوان ذینفع یا زیاندیده بتوانند از طریق فرایندهای
مشارکت و پاسخگویي سهمي در پيریزی نظام عدالت اداری داشته باشند.
قانون دیوانها ،دادگاهها و اجرا در

انگلیس()15

مصوب  2117نظام (سیستم) عدالت اداری

را اینگونه تعریف ميکند:
کل سیستمي که از طریق آن تصمیمات دارای ماهیت اداری و اجرایي در مورد اشخاصي خاص
اتخاذ ميشود و شامل الف) آیین اتخاذ این تصمیمات؛ ب) قانوني که به موجب آن این تصمیمات
اتخاذ ميشود؛ و ج) نظامهای حل اختالف و رفع نارضایتيها از این تصمیمات ،ميشود.
در این تعریف نظام عدالت اداری قواعد ماهوی ،آیین و تشریفات تصمیمگیری و نهادها را
در بر ميگیرد .از نظر نهادی ،عدالت اداری شامل تصمیمگیرندگان اولیه ،کساني که تصمیمات
را بازبیني ميکنند ،امبودزمنها و دیگر مراجع مستقل رسیدگي به شکایات ،دیوانهای اداری و
محاکم ميشود (.)Cane, 2009: 210
در مجموع سازوکارهای عدالت اداری را ميتوان به سه گونهی سیاسي ،حقوقي ،اداری
تقسیم کرد .هریک از این سازوکارها یا الگوهای عدالت اداری با آسیبشناسي سازماني خاصي
پیوند دارد.
سازوکار سیاسي با نقش سیاستمداران انتخابي در رسیدگي به دادخواهيها و بهویژه با
بهکارگیری ابزار پارلماني برای کنترل فعالیتهای دولت ارتباط دارد .کنترل سیاسي قوهی
مجریه توسط پارلمان از طریق ابزاری چون سؤال ،استیضاح یا حسابرسي مالي مخارج دولت
یا ابزار غیر پارلماني مانند توسل به رسانهها صورت ميگیرد .ویژگي اساسي این شکل
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رسیدگي ،مداخلهی اعضای پارلمان به نمایندگي از افراد حوزهی انتخابي و پیگیری شکایات
آنان از مجاری سیاسي و غیررسمي است .البته میزان اهمیت این سازوکار به عوامل مختلفي
چون نوع «پارلمانتاریسم» حاکم و نقش و جایگاهي که اعضای پارلمان در حمایت از
شهروندان (بهویژه در سطح حوزهی انتخابي) بر عهده دارند یا ميتوانند بر عهده داشته باشند،
بستگي دارد .بيتردید از نظر اداری تأثیر این روشها ميتواند مثبت باشد .با این حال روشن
است که بهعنوان یک شگرد فردی برای کسب آرا ،این سازوکار با آرمان ادارهی عیني و
بيطرف ناسازگار

است()16

و در برخي فرهنگهای سیاسي ميتواند به نهادینه شدن

«مشتریمداری» در اداره منجر شود (.)Clark, 1999: 474-475
اما الگوی حقوقي عدالت اداری بر امکان بازنگری قضایي و کنترل قانوني بودن اعمال
اداری توسط دادگاهها مبتني است .در این زمینه ،بهکارگیری اصول «عدالت طبیعي» و «دادرسي
مشارکتي» از جمله روشهایي است که اکنون در بسیاری از نظامهای حقوق اداری بر آن تأکید
ميشود .سرانجام مدل اداری نیز با اصول ادارهی خوب و منصفانه از راه بهکارگیری موازین
تشریفات قانوني( )17در روندهای اداری و وجود روندهای مستقل رسیدگي اداری در اختالفات
بین ادارات و شهروندان شناخته ميشود .نقشي که امبودزمنها در رسیدگي به سوء مدیریتها
در کشورهای مختلف بر عهده دارند ،یا انجام دادن تحقیقات عمومي( )18که با اهداف مختلفي
مانند حقیقتیابي یا شنیدن اعتراضات اشخاص ذینفع به طرحهای دولتي در حقوق اداری
انگلستان صورت ميگیرد ،با الگوی اخیر عدالت اداری مرتبط است .در واقع الگوی اداری
نوعي «حقوقيسازی» روند اداری است؛ یعني روندی که تصمیمات اداری را تابع سلطهی
قواعد از پیش تعیینشده ميکند .این در حالي است که الگوی حقوقي عدالت اداری ،روند
«قضایيسازی» برای سپردن تصمیمات اداری به روندهای قضایي است و از نظر آسیبشناختي
ميتواند به تصمیمگیریهای انفعالي ،ظاهرگرایي افراطي و تأخیر و پیچیدگيهای غیرضروری
در روند تصمیمگیری اداری بینجامد (.)Clark, 1999: 476

 .3دو جنبهی عدالت اداری
هدف و غایت نهایي عدالت اداری این است که تصمیمات نهادها و مراجع مختلف دولتي
و عمومي نزد کساني که از آن تأثیر ميپذیرند مشروع و قابل قبول باشد .پیداست که عالوهبر
نقش تصمیمگیرندگان اولیه در متن و چارچوب اداری ،مراجع نظارتي بیروني و دروني همانند
دادگاهها و مراجع «شبهقضایي» نیز ميتوانند به تحقق این هدف کمک کنند .واقعیت این است
که تعیین هر گونه روند مخصوص یا معیار تصمیمگیری در مرحلهی اول تصمیمگیری()19
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زمینهی طرح شکایت و احیاناً درخواست بازنگری توسط اشخاص ذینفع علیه تصمیم اداری
را در مرحلهی ثانوی فراهم ميکند و پیداست که تأیید یک تصمیم توسط مراجع نظارتي مزبور
به مشروعیت آن نزد اشخاص ذینفع کمک ميکند .همینطور زمانيکه تصمیمي توسط مرجع
حل اختالف تغییر ميکند یا تصمیم دیگری جایگزین آن ميشود ،چنانچه تصمیم جایگزین،
قابل قبول باشد ،ميتواند به حفظ و افزایش مشروعیت روند تصمیمگیری بهطور کلي از جمله
روند تصمیمگیری اولیه کمک کند.
با توجه به مجموعه مطالب باال ميتوان عدالت اداری را دارای دو بعد پیشیني و پسیني دانست.

 .1-3عدالت اداری پیشینی
منظور از عدالت اداری پیشیني مجموعه تدابیری است که برای اصالح و بهبود «روند»
تصمیمگیری اداری اتخاذ ميشود .این یک واقعیت است که برای عموم شهروندان تصمیمگیری
درست و مناسب در همان گام اول ،دست کم در کوتاهمدت ،بهمراتب مهمتر از امکان اصالح
تصمیم در مراحل بعدی است .آنچه در روند تصمیمگیری اهمیت دارد ،چگونگي اتخاذ
تصمیماتي است که بر حقوق شهروندان تأثیر مستقیم مينهد .در این رویکرد به عدالت اداری که
رواج آن مقارن بود با افزایش حوزههای سیاستگذاری دولت )21(،عدالت اداری حالت انتزاعي
ندارد و بیرون از اداره پا نميگیرد ،بلکه مجموعه ابزاری است در درون اداره برای ارتقای کیفیت
تصمیمات اداری .پیداست که کیفیت روند تصمیمگیری قابلیت پذیرش تصمیم را بیشتر ميکند و
مشروعیت آن را افزایش ميدهد و در نتیجه از حجم فعالیت سازوکارهای جبراني ميکاهد .این
رویکرد دروني به عدالت اداری همان چیزی است که «عدالت بوروکراتیک» خوانده

ميشود)21(.

شهروندان حق دارند انتظار داشته باشند نهادهای دولتي با نظر به وضعیت فردیشان تصمیم
درستي دربارهی آنان اتخاذ کنند .کار تصمیمگیرندگان اتخاذ تصمیمات درست است .کساني که
سازماندهي و رهبری مراجع و نهادهای عمومي را بر عهده دارند ،باید برای استقرار ،حفظ و
اصالح مستمر سازوکارهایي که تصمیمگیرندگان فردی را قادر به اتخاذ تصمیمات درست
ميکند ،تالش کنند؛ وظیفهای که درست در ذیل مقولهی عدالت اداری جای ميگیرد.
واقعیت این است که تصمیمگیری توسط مراجع عمومي اکنون صرفاً یک عمل اداری در
درون مجموعهای بسته به نام «سازمان» است؛ بلکه فعالیتي است که مشارکت هرچه بیشتر
شهروندان را طلب ميکند و همانند هر عمل مشارکتي مستلزم اطالعرساني و شفافیت است .در
واقع سیر تغییر از ادارهی خودبسنده و

خودکفا()22

به حاکمیت

مشارکتي()23

مبتني بر همکاری،

شکلگیری «حقوق اداری نوین» را با گذر از حقوق اداری دولت -قانون محور نوید

ميدهد)24(.

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 7

122

 .1-1-3تصمیمگیری چونان عملی مشاركتی :تصمیمگیری اولیه و حقوق مشاركت
در بسیاری از موارد تصمیمات اداری عالوهبر حقوق فردی اشخاص ،موضوعاتي مانند
کیفیت زندگي ،شرایط زیستمحیطي ،نحوهی توزیع اعتبارات عمومي یا بهای کاالهای خاص و
در واقع اشخاص مشمول مقرراتگذاری دولتي را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار ميدهد .این
موضوع ،کارکرد «توزیعي» و عدالتجویانهی تصمیمگیریهای اداری را بهخوبي نشان ميدهد و
اهمیتي که انصاف به معنای رویهای یا شکلياش در تصمیمگیریهای اداری دارد .زمانيکه هیچ
معیار تعریفشدهای برای تعیین نقطهی توازن یا قضاوت عادالنه بین منافع مختلف درگیر وجود
ندارد ،یعني وضعیتي که در بسیاری موارد در تصمیمگیریهای اداری یا قضاوت اداری حاکم
است ،تضمین منصفانه بودن روند تصمیم برای شنیدن همهی «صداها» و منافع در معرض خطر،
اهمیت دوچندان دارد .در این وضعیت فرض بر این است که همهی منافع درگیر مشروعیت
دارند ،بنابراین امکان اتخاذ تصمیمات مختلف وجود دارد ( .)Barak-Erez, 2005: 194اهمیت
منصفانه بودن رویهی تصمیم و شناسایي حق مشارکت اشخاص ذینفع در آن نیز دقیقاً به
همین نکته باز ميگردد )25(.با وجود این ،پیامدها و نتایج وجود سازوکارهای مناسب اداری
برای امکان نمایندگي گروههای مختلف ذینفع در روندهای تصمیمگیری اداری همیشه مثبت
و خوشایند نیست .واقعیت این است که در بسیاری موارد تأثیر گروههای ذینفع در روند
اداری به نسبت روند قانونگذاری سهلتر و به همین نسبت ممکن است خطرناکتر باشد .اول
اینکه «البيگری» در نهادهای اداری برای تعداد محدودتری از تصمیمگیرندگان صورت
ميگیرد ،بنابراین ارزانتر و متمرکزتر است .بهعالوه مدیریت روندهای اداری به نسبت
روندهای قانونگذاری آسانتر است؛ چراکه روندهای اداری کمتر در معرض دید رسانهها قرار
دارد .مسئلهی دیگر ،هزینههای مالي و زماني مشارکت است .این هزینهها نباید اصل مشارکت
را خدشهدار کند ،بلکه باید از آن برای تضمین و نظارت بر سطح مشارکت مورد نظر قانونگذار
بهره جست (.)Barak-Erez, 2005: 202-203
بنابراین یکي از چالشهای کنوني حقوق اداری ،طراحي اشکال نوین مشارکت شهروندان
در روند تصمیمگیری است ،نه کنار گذاشتن کامل اصل مشارکت .قواعد ناظر بر دسترسي
عموم به اطالعات یکي از راههای پیشبرد و توسعهی مشارکت عمومي است ،چراکه دسترسي
محدود به اطالعات یکي از موانع مشارکت مؤثر است.

 .2-1-3اهمیت شفافیت در تصمیمگیری اداری
شفافیت در نظام اداری را ميتوان یک هدف مستقل اداری تلقي کرد .تعهد به شفافیت
اهمیت برجستهای در مقابله با هر تمایلي دارد که ممکن است برای هر کس در هر بخش،
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برای کنترل یا تحریف اطالعات خروجي یا دسترسي به آن وجود داشته باشد .چنین گرایشي
نه تنها ممکن است مانع دادههایي که برای موضوع مربوطه مناسب است ،شود ،بلکه احتمال
دارد از طرح موضوعات و مسائل جلوگیری کند .هر محدودیتي از این گونه ،ظرفیت اتخاذ
تصمیمات معقوالنه را کاهش ميدهد .بهعالوه علني بودن ،اعتراض به فرایند تصمیمگیری و
محتوای تصمیمات را ،با افشای دالیل و روندهای شکلي و ماهوی اخذ تصمیم تسهیل
ميسازد (.)Longley and James, 1999: 6-7
تعهدی مشابه برای تصمیمگیران برای توجیه و تبیین تصمیماتشان وجود دارد .افشای دالیل
عمل یا بيعملي و ترک فعل ،از طرق مختلف برای اجرای عدالت مفید است؛ این امر عالوهبر
توسعهی موازین و اصول ،موجب بحث و مراقبت بیشتر در مورد اهداف تصمیم ميشود و پایهی
نقد و تسهیل اعتراض به تصمیماتي را که خودسرانه بهنظر ميرسند ،فراهم ميآورد.

 .3-1-3موازین خدمت عمومی
خدمات عمومي دامنهی وسیع و متنوعي از بخشها و فعالیتها را در بر ميگیرد؛ از بهداشت
و درمان ،تأمین اجتماعي تا ادارهی زندانها و امور آموزش؛ از ثبت احوال و اسناد و شرکتها تا
خدمات بانکي و پستي و اخذ مالیات .سؤال این است که آیا ميتوان اصول و ضوابط عمومي و
یکساني ناظر بر اصالح و بهبود اداره و اجرای همهی این فعالیتها مقرر کرد؟
اصالحات اساسي و اداری در پوششهای مختلفي ميتواند روی دهد .واقعیت این است
که حقوق عمومي در کشورهای مختلف به شیوههای متفاوت در حال مبارزه برای رفع
کاستيها در سازوکارها و رویههای مرسوم و متداول موجود خدمترساني برای غلبه بر
بحرانهای مشروعیت و پاسخگویي نهادهای عمومي است .ابتکار «منشور شهروندی»( )26در
سال  1991در بریتانیا از تازهترین سازوکارهای تدبیرشده برای افزایش پاسخگویي بیشتر دولت
(قوهی مجریه) در ارائهی خدمات عمومي و کیفیت خدمترساني است .درونمایهی برنامهی
منشور شامل موضوعات بههممرتبطي چون کیفیت و استاندارد ،انتخاب و ارزش ميشود .این
موضوعات ،اساسي را برای اصول کلي خدمات عمومي پي ميریزد که در واقع اعالم چیزی
است که هر شهروند ميتواند از خدمات عمومي انتظار داشته باشد .ابتکارات منشور عالوهبر
حوزههای عمومي معمول ،بخشهای بینابین خصوصي -عمومي مانند خدمات گاز ،برق و
آب ،خدمات مالي و صنعت بانکداری را نیز در بر ميگیرد .این ابتکارات ،در ممالک دیگر نیز
اثرگذار بوده است ( .)Longley and James, 1999: 29-30اکنون بسیاری از کشورها از کلیهی
قارهها از این ابتکار البته با محتوا و انگیزههای گوناگون برای هدف اعالمشدهی افزایش
مسئولیتپذیری ادارات در ارائهی خدمات عمومي ،شفافیت عمل ،توجه به نیازها و انتظارهای
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شهروندان بهعنوان «مشتریان» و مصرفکنندگان و بهبود روندهای رسیدگي به شکایت استفاده
کردهاند (.)Drewry, 2005
اهمیت منشور شهروندی را ميتوان از دو جهت دانست :گسترش نظارتهای مرکزی
اداری به روابط دولت و شهروندان که بهطور سنتي به ادارات واگذار ميشد؛ و دوم ،از نظر
نقشي که در شکلگیری «نظام» عدالت اداری در «حقوق اداری نوین» دارد (.)Page, 1999

 .2-3عدالت اداری پسینی
نارضایتي از تصمیم اولیه ی اداری و بروز اختالف میان مخاطب یا مخاطبان تصمیم و
مرجع تصمیمگیرنده و خواست ذینفع برای اصالح ،جایگزیني یا ابطال تصمیم اولیه و احیاناً
جبران خسارت ناشي از تصمیم ،نقش حیاتي نهادها و سازوکارهای پسیني برای تحقق عدالت
اداری را پیش ميکشد .البته تأکید صرف بر نقش جبراني مراجع رسیدگي و حل اختالف
بیروني در اصالح اشتباهات اداری ميتواند تأثیر معکوسي بر مشروعیت روندهای اداری داشته
باشد .بنابراین وجود راهکارهای

ارفاقي()27

و سازوکارهای اصالحي مختلف در درون اداره

ميتواند بسیار مطلوب باشد.
در رسیدگي به نارضایتيها و شکایات باید بین رسیدگيهای اولیه در سلسله مراتب اداری و
احیاناً بازبیني( )28تصمیم توسط مقامات عاليتر اداری و مواردی که پرونده به مرجع «ثالث»
ارجاع ميشود ،تفکیک قائل شد .رجوع به «ثالث» الگوی نظمبخشي
ادعای «حق» و تالش برای رسیدگي و فیصله

بخشیدن()31

اجتماعي()29

است که با

موضوع همراه است و مشارکت

ذینفع یا زیاندیده در آن عليالقاعده از طریق ارائهی دلیل و اظهارات مدلل صورت ميگیرد .این
تعهد به منطق و «عقالنیت» مبتني بر اصول (قانوني) عنصری است که فیصلهبخشي (قضایي یا
شبهقضایي) را از الگوهای دیگر نظمبخشي اجتماعي متمایز ميکند(.)Fuller, 1978( )31

 .4دادخواهی قضایی :عدالت اداری و عدالت قضایی
در هر نظام حقوقي روشهای احقاق حق اهمیت زیادی دارد .بدون تدارک روشها و ابزار
مختلف احقاق حق نميتوان امیدوار بود دادخواهيها و شکایات مطروحه بهنحو مطلوب
حلوفصل شود .اما در این زمینه و در حقوق اداری ،رسیدگي قضایي تنها یک جنبه از رسیدگيها
در زمینهی اعتراضها و شکایات علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای اداری و مأموران

آنهاست)32(.

از نظر کمیت ،در بسیاری کشورها ،به نسبت دادگاهها و سازوکارهای قضایي ،دعاوی زیادتری از
طریق مجاری غیر قضایي حلوفصل

ميشود()33

و این راهها ممکن است برای حل بسیاری از

اختالفات مناسبتر باشد؛ هرچند اهمیت روندهای قضایي از نظر کیفیت و تأثیری که بر
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تصمیمگیریهای اداری دارد ،بهمراتب بیشتر است .البته بههیچوجه نباید در مورد تأثیر
سازوکارهای قضایي بر عملکرد اداره مبالغه کرد .ظرفیت اثرگذاری «بازنگری قضایي» و بهطور
کلي «نظام هنجاری حقوق» در تغییر عملکرد اداری تابع شرایط و مالحظات مختلفي است که
بحث در مورد آن فرصت دیگری را ميطلبد (برای دیدن نمونهای از مطالعات مربوط به تأثیر
بازنگری قضایي بر تغییر رفتار اداری و تضمین رعایت حقوق اداری ر.ک.)Halliday, 2004 :
با این حال بيگمان افزایش نقش دادگاهها در شکلگیری و تنظیم سیاستگذاری عمومي در
کشورهای مختلف

’‘Judicialization

یا «قضایيسازی» حکمراني خوانده ميشود .این روند

«قضایيسازی» به معنای وسیع چیزی فراتر از تعیین و اعمال مستقیم قواعد توسط قضات
است و شامل مواردی نیز ميشود که تصمیمگیریهای اداری در سایهی تأثیر آرا و روندهای
قضایي اتخاذ مي شود؛ خودداری یک مرجع اداری از انجام یک رفتار یا سعي در مدللسازی و
توجیه تصمیمات اتخاذشده یا ایجاد روندهای شبهقضایي داخلي همگي برای جلوگیری از
طرح موضوع نزد دادگاهها صورت ميگیرد .بنابراین تعیین دقیق مرز و گسترهی «قضایيسازی»
دشوار مينماید (.)Gingburg, 2009
بهطور سنتي ساختار تصمیمگیری قضایي جنبهی انفعالي دارد و برای اثربخشي ،به طرح
دعوا توسط دیگران وابسته است .ورود دادگاه به حیطههای سیاستگذاری بدون درخواست
عموم امکان پذیر نیست .از سوی دیگر امکانات مناسب برای طرح دعوا و دسترسي به محاکم
بهمنظور ایجاد تغییر اجتماعي ،مشوق عامالن بیروني برای طرح دعوا نزد محاکم قضایي خواهد
بود .استفاده از دادگاهها و طرح دعوا برای پیشبرد تغییرات اجتماعي که «دعوای حقوق
عمومي» یا ’ ‘public law litigationخوانده ميشود ،از این نظر اهمیت دارد )34(.در این میان،
خلق دادگاههای قانون اساسي و اداری نوین ميتواند محیط مناسبي برای قضایيسازی فراهم
کند .برای مثال اگر امکان به چالش کشیدن یک قانون مصوب پارلمان بهعنوان یک نهاد
دموکراتیک بهدلیل ناسازگاری با قانون اساسي (نزد دادگاه قانون اساسي) وجود داشته باشد،
بيشک به همان دلیل ،امکان لغو و ابطال اعمال و تصمیمات مراجع و مقامات اداری
غیرانتخابي و مقرراتگذاریهای قوهی مجریه وجود خواهد داشت.
از اهمیت تأثیر ترتیبات نهادی بینالمللي نیز نباید غافل بود .برای نمونه الزامات سازمان
تجارت جهاني مبني بر انتشار قوانین و مقررات مربوط به تجارت ،آگاهي دادن از اقدامات
تازه ،امکان اظهار نظر و رسیدگي مستقل و پژوهشخواهي در زمینهی اعمال اداری مربوط،
تأثیرات مهمي بر سازوکارهای نهادی داخلي دست کم مرتبط با بخش تجارت یا بهطور کلي
نظام حقوق اداری دولتهای عضو خواهد داشت (.)Gingburg, 2009: 9
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یکي از مهمترین و آشکارترین تأثیرات عدالت قضایي در عدالت اداری ،در الزام به
بهکارگیری اصول «عدالت طبیعي» حاکم بر روندهای قضایي در تصمیمگیریهای اداری است.
این تأثیر «آیین دادرسي» بر آیین های اداری را در کجا جز در نظام حقوق عرفي ميتوان انتظار
داشت؟( )35در حقوق عرفي آیینها و قواعد شکلي عالوهبر اینکه ابزاری برای احقاق حقوق
فردی هستند ،بهخودیخود ارزش دارند .به رسمیت نشناختن منطق ابزاری صرف برای طرق
دادرسي در بریتانیا ميتواند بهخوبي توضیح دهد که چرا گسترهی حقوق شکلي یا رویهای در
این کشور همچنان وسیعتر از فرانسه و دیگر کشورهای اروپای قارهای است (هداوند:1391،
482-481؛ شونبرگ .)62-61 :1386 ،با توجه به گسترهی اختیارات گزینشي اداره پیداست که
این وضعیت ميتوانست پیامدهای بسیار مثبتي برای حقوق اداری بریتانیا از نظر فراهمسازی
منابع حمایت شکلي از شهروندان بهدنبال داشته باشد.

 .5ابعاد حمایتهای قضایی
بهطور کلي نقش دادگاهها در حمایت قضایي از حقوق شهروندان و تأمین عدالت اداری را
ميتوان در سه سطح شکلي (رویهای) ،ماهوی و جبراني (ترمیمي) بررسي کرد.
هدف حمایت قضایي شکلي ،تضمین شفافیت و تأمین انصاف یا بيطرفي در فرایندهای
تصمیمگیری اداری از راه اجبار اداره به اعمال رویههای شکلي منصفانه (مانند اخطار پیشیني،
استماع نظرهای طرفهای ذینفع یا ارائهی ادلهی توجیهي) است؛ یعني همان اصول «عدالت
طبیعي» که اساساً محصول دادرسي قضایي است که بهتدریج تکامل یافته و اکنون بهعنوان
«انصاف رویهای» به روندهای تصمیمگیری اداری (البته با محدودیتهایي) تسری یافته است.
البته گسترهی این حمایت ،به جدیت یا شدت نقض رویهی شکلي توسط اداره ،اهمیت حقوق
و منافع مشروع و قانوني درگیر موضوع یا از آن سو ،هزینهی اداره در اعمال تشریفات و
روندهای مورد نظر و سایر محدودیتها و مالحظات «عمومي» بستگي دارد که در نظامهای
حقوقي-اداری مختلف ،متفاوت است.
در حمایت ماهوی ،هدف از یک سو وادار کردن اداره به عمل در چارچوب قانون (اصل
قانوني بودن) و از دیگر سو ،حمایت مستقیم از حقوق ،منافع و گاه «انتظار»های مشروع
شهرونداني است که با فعل یا ترک فعل اداری پایمال شده است )36(.اما همهی بحث این است
که چه حقوقي در چه شرایطي مشمول چه نوع حمایتي قرار ميگیرد؟ بهعبارت دیگر ،چه
تصمیمات ،اقدامات یا عملکردی ،حق و نفع قانوني و مشروع شهروندان را زیر پا مينهد و
بدین سبب مشمول نظارت قضایي و احیاناً حکم منع ،لغو ،ابطال یا اصالح واقع ميشود؟
بخش مهمي از تفاوتها در سازوکار حمایتي کشورهای مختلف در همین جا آشکار ميشود.

عدالت اداری :چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی

121

البته در بازنگری ماهوی اعمال و تصمیمات اداری توسط قضات ،درست همسان بازنگری
شکلي ،عالوهبر حفظ حقوق شهروندان ،منافع و مالحظات عمومي عیني دیگری نیز در کار
است که چه بسا با منافع خصوصي اشخاص همسنگ باشد.
ناگفته پیداست که دامنهی حمایتهای ماهوی که از آن سخن ميرود ،شامل همهی
تصمیمات اداری نميشود؛ برخي تصمیمات اداری در اساس یا در عمل مشمول نظارت
قضایي واقع نميشوند .اما دشواریها در این است که در حیطههای مشمول کنترل قضایي و
بهطور مشخص ،جایي که مسئلهی رعایت حقي ماهوی در میان است ،چگونه ميتوان توازن
منصفانه ای بین احقاق حقوق فردی و منافع عمومي برقرار کرد؟ اساساً حفظ منافع و مصالح
عمومي قانوناً شناختهشده (امنیت ،ایمني ،بهداشت ،اخالق و نظم عمومي) یک پایهی اختالف
میان نظامهای مختلف حقوقي در این عرصه است؛ هرچند دغدغهی حفظ مشروعیت و
مقبولیت نظام اداری ،اختالفها را در سطح نتایج تخفیف ميدهد .ریشهی این تفاوتها را باید
در ایدئولوژی ،فلسفهی حقوق و سپس سنن تاریخي -نهادی کم و بیش متفاوتي پي جست که
نظامهای حقوقي مختلف را پایبند ميسازد .بنابراین شاید بهترین راه ،کشف معیارهایي است
که بتواند با گذر از مرزهای اختالفي موجود ،راه حل مطلوبي بر پایهی اصول کلي انصاف
بهمنظور حمایت از حقوق و منافع شهروندان فراهم کند .در این زمینه ،قضات دادگاهها همواره
باید مراقب باشند تا صالحیتهای مقامات عمومي ،خاصه صالحیتهای اختیاری آنان در
چارچوب اصول کلي تأمینکنندهی حقوق و منافع مردم بهکار گرفته شود .بررسي مناسبت
عمل اداری با اهداف مورد نظر قانونگذار یا اساساً ضرورت آن در قیاس با گزینههای دیگر
پیش روی اداره برای دستیابي به اهداف عمومي شیوهای است که دادگاهها ميتوانند برای حفظ
موازنه میان منافع عمومي و خصوصي بهکار گیرند؛ همان شیوهای که بهعنوان «اصل تناسب»
سالهاست توسط دادگاههای اتحادیهی اروپایي و دادگاههای کشورهای مختلف بهمنظور حفظ
و رعایت حقوق بنیادین شهروندان استفاده ميشود)37(.
سرانجام ،در حمایت ترمیمي ،هدف ،صدور احکام و دستورهای ترمیمي و جبراني برای
خسارت احتمالي یا همان تحمیل مسئولیت مدني بر دولت است .بهطور کلي خساراتي که از
فعالیتهای دولت بهبار ميآید بر سه گونهاند :لطمات وارده بر حقوق و آزادیهای بنیادی؛
خسارات ناشي از عملکرد ناقص در ارائهی خدمات عمومي؛ و خسارات وارده بهواسطهی
فعالیتهای اقتصادی دولت )38(.یک نظام جامع مسئولیت مدني عليالقاعده باید دربرگیرندهی
عموم لطمات و خساراتي باشد که به هر نحو در اثر فعالیتهای دولت (سه قوه) حتي در مقام
اعمال حاکمیت به اشخاص حقیقي و حقوقي خصوصي وارد شده است.
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نتيجهگيری
یکي از مهمترین دغدغههای حقوقدانان عمومي در همه جای دنیا ،کمک به توسعهی
سازوکارهایي است که قادر باشند انتظارات گستردهی عمومي در زمینهی تحقق عدالت در
سازوکار تصمیمگیری و عمل نهادهای عمومي و دولتي را برآورده کنند .این مهم اساساً از
طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکتجویي (مشورت و انصاف رویهای) و پاسخگویي و
مسئولیتپذیری (سازوکارهای جبراني دادخواهي و حل اختالف) حاصل ميشود .ظاهراً تنها
در این صورت تصویر روشني از فعالیتها ،بيعمليها و تصمیمگیریها در ادارات ظهور
ميکند؛ ضعفها آشکار ميشود و فرصتي برای در نظر گرفتن دیدگاهها و تجارب مختلف
فراهم مي آید و در نهایت حصول تغییرات همخوان و سازگار با اصول اساسي عدالت اداری،
ممکن ميشود.
این رویکرد جامع نسبت به عدالت اداری مستلزم رویکردی متوازن و همدالنه به حقوق و
منافع افراد و گروههای مختلف اجتماعي بهعنوان مخاطبان تصمیمات اداری است .با این حال،
محدودیت منابع مالي در کنار مالحظات دیگر «عمومي» ،انعطاف و سیالیت ویژهای به مفهوم و
مرزهای عدالت اداری ميبخشد و آن را از تنگنای تعاریف و چارچوبهای محدود،
غیرتاریخي و غیرتجربي ميرهاند .بنابراین شاید بيآنکه به تعریفي از عدالت اداری و شناسایي
حیطهی دقیق آن نیاز باشد ،با تعبیهی سازوکارهای جلب اعتماد و مشارکت در «روند»
تصمیمگیری و تأسیس روندهای اداری و قضایي جبراني برای اصالح ،تعدیل یا ابطال
تصمیمات اداری نامشروع ،بتوان در عمل مرزهای عدالت اداری را گسترش داد.
با توجه به حجم عظیم فعالیتها و مداخالت دولت در همهی عرصههای عمومي در
کشورهایي مانند ایران ،استقرار «نظام عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتي و
جبراني ضرورتي اجتنابناپذیر است.
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یادداشتها
1. Administrative justice

 .2به گفتهی رونالد دورکین ،فیلسوف آمریکایي« ،یافتن شرحي از مفهوم عدالت که همزمان آنقدر
انتزاعي باشد که مناقشهای بین ما برنینگیزد و به اندازهی کافي انضمامي باشد که مفید واقع
شود ،دشوار است ».به نقل از قاضي فرنچ (قاضي دادگاه فدرال استرالیا) (.)French,2000:10
3. Efficiency

 .1باید توجه داشت که عدالت اداری ناظر بر همه گونه عمل اداری نیست .برای نمونه ،تعامل
نهادهای اداری با یکدیگر از این مقوله بیرون است .بنابراین عدالت اداری همهی حیطههای
حقوق اداری را در بر نميگیرد.
 .1امبودزمن خدمات مالي ( )Financial Services Ombudsmanدر انگلستان نمونهای از این نهادهاست.
 .6در واقع نظام حقوقي در هر کشور در متن وسیعتر سیاسي جای ميگیرد .ازاینرو گفته ميشود «در
پس هر نظریهی حقوق اداری یک نظریهی دولت وجود دارد» (.)Harlow and Rawlings, 2009: 2
7. Administrative justice system
8. System of justice

 .9البته این تقسیمبندیها جنبهی توصیفي دارد و لفظ «عدالت» در آنها مالزم تحقق عملي عدالت در این
حیطهها نیست .اما برای مثال وقتي از «عدالت طبیعي» سخن گفته ميشود ،لفظ «عدالت» بار ارزشي
و هنجاری دارد و قویاً خواست تحقق اصول بنیادی «انصاف رویهای» (بيطرفي قاضي و مشارکت
ذینفع در تصمیمگیری) در تصمیمات اداری و قضایي را القا ميکند.
10. Tribunals

 .33در مطالعات سنتي حقوق اداری در دنیای انگلیسيزبان تأکید بر شیوهای است که یک دولت
(حداقلي) ميتواند بر فراروی از قدرت اداری نظارت کند و آن را تحت کنترل حقوقي
درآورد .در این رویکرد ،دادگاهها نقش محوری در تضمین ادارهی خوب ایفا ميکنند و نقش
حقوق اداری تأمین سازوکار کنترل بیروني بر اداره به هنگامي است که از قدرت سوء استفاده
ميشود .از این رویکرد بهعنوان «نظریهی چراغ قرمز» یاد ميشود .بر عکس ،در «نظریهی چراغ
سبز» نقش دادگاهها حاشیهای است و روندهای سیاسي محور توجه است .در این رویکرد
مأموریت حقوق اداری تسهیل اعمال ایجابي دولت از راه اتخاذ سیاستهای اجتماعي است؛
تأکید آن بر روندهای نظارت داخلي است تا خارجي و بر ابزاری چون مسئولیت وزارتي و
مقررات اداری داخلي تأکید ميشود .پیدایي مفهوم «عدالت اداری» در دو سه دههی اخیر تا
حدودی نتیجهی گسترش رویکرد اخیر به حقوق اداری است .در واقع ،افزایش مداخالت
دولت ،رویکردی فراگیر به مقولهی «عدالت اداری» را ميطلبد که از تأکید صرف بر عدالت
قضایي فراتر

ميرود(Buch et al, 2011: 60-61) .
12. Process
13. Internal law of administration

 .31بحثهای جری مشاو ( )Mashaw, Jمحقق آمریکایي ،یکي از پرنفوذترین مطالعات در این زمینه است.
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مشاو که تفکر نوین عدالت اداری با او آغاز مي شود ،با تأکید بر «ارزشهای روند» ( )process valuesدر
سنت لیبرال دموکراسي آمریکایي ،نقش فراواني در برجستهسازی این بعد عدالت اداری دارد .برای
دیدن شرح ایدهها و تحقیقات وی ،ر.ک.Buck, 2011, chap3:53-88; Halliday,2004:116-121 :
)15. Tribunals, Courts and Enforcement Act (TCEA), Para,13 (1)-(3

 .36از دید ماکس وبر ( )1921-1864بوروکراسي یا نظام عقالیي و قانوني ادارهی سازمان ،یکي از
بهترین شیوهها در مدیریت و ادارهی سازمانهاست .بوروکراسي ،به معني روش سازماندهي و
مدیریت است که در آن به رعایت قوانین و مقررات ،ثبت کلیهی مکاتبات و جریان امور،
رعایت سلسله مراتب ،تخصصگرایي و ساختار رسمي توجه اکید ميشود .وبر معتقد بود
اثربخشترین و کاراترین سازمانها دارای ساختار مبتني بر سلسله مراتب هستند .در این
سازمانها کارکنان در انجام دادن کارهایشان براساس مجموعهای از مقررات و دستورالعملها
هدایت ميشوند .ر.ک :رابینز ( ،)1379مباني رفتار سازماني.
17. Due Process
18. Public inquiry
19. Primary decision- making

 .22ر.ک :پاورقي .11
 .23جری مشاو در اثر مشهورش با عنوان « »Bureaucratic Justiceیا «عدالت بوروکراتیک» که در
سال  1983منتشر شد ،دقیقاً بر همین اهمیت و نقش روند تصمیم در افزایش مشروعیت
تصمیمگیریهای عمومي نزد مشارکتکنندگان ،تأکید مي کند .مشاو در مطالعه و نقد
برنامههای تأمین اجتماعي معلولیت در آمریکا ،سه گونه استدالل عدالتمحور و بر آن اساس
سه الگوی عدالت اداری را در فرایند اتخاذ تصمیم از هم تمییز ميدهد :عقالنيت
بوروکراتيك ،رفتار حرفهای و قضاوت عادالنه .هر سه الگو ناظر بر تصمیمگیری اولیهی
نهادهای اداری است که در خط مقدم تصمیمگیریهای اداری قرار دارند .از نظر مشاو براساس
این سه الگو ميتوان همهی خدمات و برنامههای اداری کارگزاریهای دولتي را تحلیل کرد.
(رک)Buck et al, chap3: 65-68; Craig, 2000: 28-30 :
22. Autharchical administration
23. Collaborative governance

 .21گفته ميشود عبور از سه نوع مرز و تفاوتگذاری سنتي به پیدایي «حقوق اداری نوین» منجر

شده است؛ اول ،مرز ملي – بینالمللي و تغییر ادارهی دولتمحور به اعمال اداری فراملي و
بینالمللي که برای نمونه در اتحادیهی اروپا شاهدیم؛ دوم ،مرز عمومي -خصوصي و تغییر از
ادارهی خودکفا به حاکمیت مشارکتي و سهیم کردن جامعه و بخش خصوصي در هزینهها و
ادارهی عمومي ،البته با حفظ نظارت دولت؛ و سوم ،مرز قانونگذاری -اجرا و سهم و نقش بیشتر
دولت در حیطههای تخصصي چون حفظ محیط زیست ،بازارهای مالي ،بهداشت و سالمت

عمومي و جانوری یا ایمني غذایي که در آنها وضع قواعد و معیارهای ماهوی امکانپذیر نیست و
قانونگذار تنها به ترسیم چارچوب اهداف تصمیمگیری بسنده ميکند ).)Barnes, 2010
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 .21گفته ميشود این فرایند در نتیجهی کاسته شدن از قابلیت قوهی مقننه در تحقق عدالت توزیعي
در نظامهای حقوقي مدرن اهمیت بیشتری یافته است .اکنون در بسیاری حیطهها بهجای اتخاذ
قوانین توزیعي ماهوی توسط قانونگذار به اختیارات وسیع اداری ،خواه به شکل
مقرراتگذاری و خواه اعمال فردی اداری ،تکیه ميشود که در قیاس با قانونگذاری به اداره،
انعطافپذیری بیشتری در برخورد با تغییرات سریع بازار ،قابلیتهای تکنولوژیک و شرایط
زندگي یا مدیریت ریسک در موضوعاتي چون محیط زیست ميبخشد .در این شرایط
بياطمیناني از حصول عدالت توزیعي و انتخاب سیاستها و نبود کنترل ماهوی از طریق
قانونگذاری ،رعایت عدالت شکلي (رویهای) مشروعیت بیشتری به تصمیمات توزیعي ماهوی
خواهد بخشید .نقش بازنگری قضایي در حمایتهای رویهای در اینجا بهخوبي خود را نشان
ميدهد (ر.ک.)Nehl, 2006: 25 :
26. Citizen's Charter
27. Gracious way
28. Reconsideration
29. Social ordering
30. Adjudication

 .13برای مثال قرارداد و رأی دادن دو نمونهی دیگر از نظمبخشي اجتماعياند که از این جهات با
فیصلهبخشي موضوعات ( )Adjudicationبه معنایي که در اینجا ذکر شده است ،متمایزند؛ در
قرارداد و رأی دادن هیچیک از طرفین بهدنبال احقاق «حق» نیستند .بهعالوه در فیصلهبخشي
به دعوا ،نتیجهی حاصل از رسیدگي به موضوع توسط ثالث باید بر اثبات و استدالل مبتني
باشد و حال آنکه قرارداد تنها محصول توافق طرفین است و در رأیدهي نیز آنچه مهم است،
تحقق نظم اجتماعي مبتني بر رأی اکثریت است که با فرض سالمت انتخابات تنها از طریق
رأیدهي رقبا حاصل ميشود( .ر.ک)Fuller, 1978 :
 .12البته در ایران با نظر به سابقهی بهکارگیری اصطالح عدالت اداری در اصل  173قانون اساسي و
تشکیل «دیوان عدالت اداری» ،نیز فرهنگ سیاسي و اداری حاکم ،عمدتاً وجه جبراني (پسیني)
عدالت اداری بهویژه بعد قضایي آن شناخته شده است.
 .11حل اختالفات و رسیدگي به دعاوی از طریق مراجع اختصاصي اداری و نهاد آمبودزمن اکنون
در بسیاری از کشورها رویهی معمول و شناختهشدهای است.
 .11این روند ابتدا به ایاالت متحدهی آمریکا منحصر بود و سپس به پدیدهای جهاني بدل شد .از
دید پروفسور آبراهام چیس ( )Abraham Chayesمبدع اصطالح یادشده در مقالهای به همین
عنوان ( )public law litigationدر مجلهی حقوقي دانشگاه هاروارد در سال  ،1976دعوای
مشهور  Brown v. Board of Educationکه در سال  1954به تفکیک نژادی در مدارس ایاالت
متحدهی آمریکا پایان داد ،حاوی اوصاف اصلي «دعاوی حقوق عمومي» است :خوانده نهادی
عمومي بود؛ خواهانها ،گروهي خودبنیاد بودند با اعضایي که طي زمان تغییر یافتند؛ خواستهی
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دعوا موضوعي رو به آینده است (نه معطوف به گذشته) بهمنظور تأثیر بر اعمال آیندهی
حکومت؛ قاضي دارای نقش مدیریتي و حتي رهبری دعوا بود؛ و اشخاص درگیر دعوا طي
فعالیتهای بیرون از دادگاه ،نظیر مطبوعات و تظاهراتي که مشمول حمایتهای اصالحیهی
اول قانون اساسي آمریکا بود ،حمایت ميشدند .پروفسور چِیس بین این دعاوی و دعاوی
کالسیک خصوصي و دوجانبه که معطوف به گذشته بوده و بهمنظور جبران لطمات و خسارات
گذشته اقامه ميشود ،تفاوت مينهد (.)Hershkoff, 2008: 161-162
 .11رأی صادره توسط مجلس لردها در دعوای بسیار مشهور ) Ridge v. Baldwin (1964از این
نظر بسیار اهمیت دارد .اثر این رأی در این بوده که اصول «عدالت طبیعي» را در هر تصمیمي
(هرچند اداری) که بر حقوق مدني افراد تأثیر نهد ،قابل اعمال شناخته است.
« .16انتظارهای مشروع» اکنون در کشورهایي چون انگلستان ،آلمان ،هند و آفریقای جنوبي و
اتحادیهی اروپایي مبنای مستقلي برای حمایت قضایي از حقوق رویهای و ماهوی شهروندان
در برابر تصمیمها ،اعالمها ،وعدهها و عملکردهای مراجع عمومي که در مخاطبان با حسن نیت
«انتظار معقول» مبني بر حفظ وضع موجود یا اتخاذ یا عدم اتخاذ تصمیم یا رویهای نو در آینده
ایجاد کرده باشد ،محسوب ميشود .در این مورد ر.ک :شونبرگ1386 ،؛ زارعي و بهنیا.1391،
 .17در خصوص اصل تناسب ر.ک :مرادی برلیان ( ،)1392اصل تناسب در نظام حقوقي اتحادیهی
اروپایي با نگاهي به آرای دیوان عدالت اداری.
 .18غمامي ( ،)1376مسئولیت مدني دولت ،ص.14

133

 چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی:عدالت اداری

منابع و مآخذ
الف) فارسی
، سیدمحمد اعرابي، ترجمهی علي پارسائیان، مبانی رفتارسازمانی،)1379(  استیفن،رابینز
. دفتر پژوهشهای فرهنگي:تهران
 «تأملي بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان،)1391(  مسیح، محمدحسین؛ بهنیا،زارعي
.61  ش، راهبرد،»عدالت اداری
. میزان: تهران، ترجمهی احمد رنجبر، انتظارهای مشروع در حقوق اداری،)1386(  سورن،شونبرگ
. دادگستر: تهران، مسئوليت مدنی دولت،)1376(  مجید،غمامي
 اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیهی اروپایی با نگاهی به،)1392(  مهدی،مرادی برلیان
. خرسندی: تهران،آرای دیوان عدالت اداری
.2  ج، سمت: تهران، حقوق اداری تطبيقی،)1391(  مهدی،هداوند

ب) التین
Barak- Erez, Daphne, (2012), “The Administrative Process as a Domain of
Conflicting Interest”, Theoretical Inquiries in Law, Vol 6.
Barnes, Javier, (2010), “Towards a third generation of Administrative procedure”,
in: Susan-Rose Acherman Peter L. Lindseth, (eds), Comparative
Administrative Law, Edward Elgar.
Cane, peter,(2009), Administrative Tribunals and Adjudication, Oxford and
Portland, Oregon
Cassie, Jenny and Knight, Dean (2007),The scope of judicial review: who and
what may be reviewed, NZLS CLE's Administrative Law Intensive,
Wellington.
Clark, David, (1999), “Managerialism, Administrative Justice and Public Service
Reform in Britain”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 65
Craig, Paul, (2000), “Three Perspectives on the Relationship Between
Administrative Justice and Administrative Law”, in: Creyke, Robin McMillan,
John, (eds), Administrative Justice, The Core and The Fringe, Canberra,
AIAL.
Drewry, Gavin, (2005), Citizens as Customers- Charters and the
Contractualisation of Quality in Public Service, EGPA Conference Bern,
Switzerland.
French, R. S, (2000), “Administrative Justice in Australian Administrative Law”, in:
Creyke, Robin McMillan, John, (eds), Administrative Justice, The Core and
The Fringe, Canberra, AIAL.

فصلناهم دانش حقوق عم

7  شماره/ ومي

131

Fuller, Lon. L, (1978), “The Forms and Limits of Adjudication”, Harvard Law
Review, Vol. 92, No. 2
Halliday, Simon, (2004), Judicial Review and Compliance with Administrative
law, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon
Harlow and Rawlings, (2009), Law and Administration, Cambridge University
Press, New York.
Hershkoff, Helen, (2008), Public law litigation: lessons and questions, Hum
Rights, Rev 10
Gingburg, Tom, (2009), “The judicialization of Administrative Governance: Causes,
Consequences and Limits”, in: Gingburg, Tom and Chen, Albert H.Y (eds),
Administrative Law and Governance in Asia, Comparative Perspectives,
Routledge.
Longley, Diane and James Rhoda, (1999), Administrative Justice: Central Issues
in UK and European Administrative Law, London, Cavendish Publishing.
Nehl, Hanns Peter,(2006) “Administrative Law”, IN: Smits, Jan M, (ed) Elgar
Encyclopedia of Comparative Law.
Page, Alan, (1999), “Citizen's Charter and Administrative Justice”, in: Harris,
Michael and Partington, Martin,(eds), Administrative Justice in the 21 st
Century, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.

درخواست اشتراك
فصلنامة علمي ـ پژوهشي

دانش حقوق عمومي
الف) اطالعات فردي:
نام خانوادگي:

نام:

رتبة علمي (اختياري):

محلّ فعاليت:
آخرين مدرك تحصيلي (اختياري):

ب) اطالعات مربوط به مؤسسات و كتابخانهها:
وابسته به:

نام مؤسسه  /كتابخانه:
ج) نشاني (براي ارسال مجله):
آدرس:
كدپستي:

تلفن:

تلفن همراه:

نمابر:

پست الكترونيك:

شمارة اشتراك (در صورت داشتن اشتراك سابق):

اشتراك از شمارة:

تا شمارة:

بهاي اشتراك ساالنه (چهار شماره) 030/000 :ريال
* اساتيد و دانشجويان از تخفيف  %30برخوردارند.
عالقمندان ميتوانند بهاي اشتراك ساالنه را كه شامل هزينههاي ارسال نيز ميشود ،به حساب
 0080007005000به نام پژوهشكده شوراي نگهبان نزد بانك ملي ،شعبة شهداي خانه ملت
واريز و عالوه بر تكميل فرم مربوطه در سامانه فصلنامه به آدرس ،mag.shora-rc.ir
تصوير فيش را در سامانه پيوست نمايند.
تهران ،خيابان شهيد سپهبد قرني ،كوچه دهقانينيا (خسرو سابق) ،روبروي مسجد الرحمن،
پالك ،00پژوهشكده شوراي نگهبان ،فصلنامه دانش حقوق عمومي
كدپستي03005-0043 :
تلفكس77305005 :

Administrative Justice: Conceptual
Framework and Institutional Mechanisms
*

Vali Rostami1 & Ahmad Ranjbar2

1-Associate Professor, Tehran University
2- Ph.D student of Public Law, Tehran University

Abstract
One of The main concerns for public lawyers in all of the world is to
assist in the development of mechanisms that be able to realize and infuse
the broad and far-reaching expectations of justice into mechanisms of
decision making and administrative action. This can only be realized
through creating properly processes of participation (consultation and
procedural fairness) and accountability and responsibility (mechanisms of
redress and dispute resolution). It is through these processes of
accountability and legitimacy that a clear picture of public action, or
inaction, and decision making may emerge and making changes
compatible with principles of administrative justice may be realized. This
research with an analytical- descriptive method present a concrete
approach compatible with all known mechanisms of administrative
justice. Considering massive activities and interferences of state in all
dimensions of public sphere, especially in countries such as Iran,
establishment of an administrative justice system comprised of
mechanisms of participation and redress is an undeniable necessity.
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Abstract
Recently the importance of proper compensation of the environmental
damages has attracted the attention of many lawyers. The complexity of
nature of the environmental damages and the compensation of them by
using an appropriate basis can be important reasons of the differences in
legal opinions about compensating these losses. Thus, in this study with
the title of "The bases of the government’s civil liability against the
environmental pollutions", an analytical method is chosen to answer these
questions that whether the government, like the others, is responsible for
compensation of the environmental pollution just when there is a causal
connection between the act or omission and the incurring of loss, and
which basis is better to compensate the environmental damages by the
government? Since the government is the keeper of public interests and
people based on various laws and regulations have the right to have a
healthy environment, in some situations, it is necessary for the
government to compensate the damages which even are not attributable to
it. When the environmental pollution is caused by the government,
considering strict liability for it would facilitate the justice and
compensation of loss.
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Abstract
The interpretation of law is prerequisite to implementing the law.
Though, the rules, because of reasons such as brevity and ambiguity
endures different interpretations. The constitution was not excluded
thereto rather because of its generality and relatively difficult of revision
process it is more capable of different interpretations. Since, each
institution that monitors the implementation of the law will inevitably
interpret it, in majority of the world's political systems, monitoring of
implementing, and interpretation of the constitution has been entrusted to
certain body. Obviously, the nature of Interpreting body has some effects
on the approaches and methods of interpretation.
The purpose of this Article is to evaluate approaches and methods of
interpretation. It can facilitate analyzing of fitness of each approach with
any legal system, particularly the decisions of the Guardian Council as
responsible authority for interpretation of the constitution in Iranian legal
system.
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Abstract
In the contemporary legal systems, the separation of powers principle
with respect to the location and time is one of the most important basic
principles. In order to consider the aspects other than the pure theoretical
ones of this principle and to apply it in different contexts, we should not
only look at formal or structural separation of powers. In fact, the
substantive separation of powers, which appears in the differences of
functions of those powers, is the clear aspect of application of this
principle in practice. Although this principle is emphasized, the Islamic
Republic Constitution considers the structural separation of powers and
lacks objective strategies in substantive separation of powers (separation
between legislations and regulations) and there is no clear boundary
between these two in the Islamic Republic of Iran’s legal system. The
Guardian Council has tried to provide some criteria in this context
through its procedure. On the other hand, the approach of the France’s
Constitutional Council, indicates some other criteria in this area that
could be helpful through a comparative analysis. The goal of this article is
to extract scientific and accurate criteria to accomplish this substantive
separation through comparative analysis of these two guardians of
constitutionality.
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* E-mail: Mrezavijeh@yahoo.com

5

Islamic government, diagnostic criterion
and practical characteristics
Mohammad Javad Arasta1 & Ali Bahadori Jahromi2

*

1- Assistant Professor, Tehran university - Farabi campus
2- Ph.D student of public law ,Tehran university - Farabi campus

Abstract
Islamic government is the pivotal issue of Islamic political thought
that The Islamologists have viewed it from different perspectives.
However, there is still no single and clear criterion to determine whether a
government is Islamic or not and so by using it, “Being Islamic” can be
judged.
On the other hand, for establishing the Islamic government in practice
or movement of existing governments in Muslim communities toward the
desired pattern, practical characteristics of the Sharia (law of Islam) must
be extracted which could be helpful for rulers and people in realization of
Islamic government. In this paper, in order to derive the theoretical
criterion, and the practical and implementational characteristics, tried to
achieve to this goal by referring to Islamic sources and through analytical
method.
In this way, it seems a government can be named Islamic which seeks
to enforce all aspects of Islamic Sharia in the society; in other words, we
can mention it as principle of "rule of Sharia".
The actual realization of the rule of Sharia also depends on three
criteria: 1) the essence of legislating emanating from, or within the
framework of Sharia; 2) The legitimacy of the ruler and the governing
body; 3) the Islamic way or method of Governance.

Key words
Islamic government, rule of Sharia, governance, God's sovereignty,
Legitimacy.
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Abstract
Guardian Council, so far, has stated decisions on the delegation of
legislative power by the parliament to the government and to its internal
commissions. The Council, in several cases, has declared the law-making
delegation of legislative power by the parliament to the government as
unconstitutional arguing that legislating in subjects requiring legislation
are exclusively granted to the parliament. Guardian Council, however,
believes that the government, needing no reauthorization from the
parliament, can independently amend the statutes which has enacted
according to principle 85 of the Constitution. Guardian Council has stated
opinions on the necessity of applying the principle 96 for the statutes
enacted by the government. For the delegation of the experimental laws
to the internal commissions, Guardian Council insists that it must be
delegated only by the Islamic parliament. Thus, the council believes that
the delegation based on laws remained from the past regime is contrary to
principle 85 of the Constitution. Whereas declaring decisions implying
that the experimental nature of the commissions’ enactments, the
approval date, the expiration date of the experimental period, and, the
implementation time of the experimental enactments should be stipulated
in the law, the Guardian Council has agreed to the extension of the
validity period of the experimental laws even for several periods, by
showing no objection to them.

Key words
Delegation of legislative power, Guardian Council, Government,
Experimental Laws, Islamic Parliament.
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